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 مقدمه :  

ساات ی  د س ساای س کام  تیا  بت  ان سا ف  تر  سر یآرس و ت،آی ز ربو آ آ ف ن رت انااج ا اااتد سیت   سر ب  سساای 

ساات ی سساای س کام  تیا ط  مرک ی انن ا مت  ی   ب س  س کام  تیا سارسن ارائن ف  د ط ح سریتم صااحبد سارس  

                   سا نااامآ ااتم س ااکا اوداااا  ااات ااک سر  اات ااتم ا ج نااااک سرسااا   اااتا ،دآرف سر ا ج  یبراان یاات را اااکا رااک                                        

  

 ساخت پروتز كامل .یادگیري كلیة مراحل  -آشنایي با اصول كلي پروتز  : اهداف کلی :

 اهداف رفتاری :

 دانشجو باید بعد از اتمام دوره قادر باشد:

 لاحات پروتز كامل و اجزاء پروتز كامل را تعريف كند.طاص -1
آناتومي ماكروسكوپيك فكين در ارتباط با پروتز )شامل آناتومي عضلات، استخوان، مخاط و مفصل گيجگاهي فكي(  -2

 را توضيح بدهد.

رح درمان بيماران بدون دندان را تشريح كند) اين مراحل شامل بررسي كلينيكي دهان و مخاط  مراحل تشخيص و ط -3
اي هماريبي -تقسيم بندي حالات رواني بيمار –لزوم سالم سازي دهان و تشخيص و درمان ضايعات بافتي دهان 

 سيستميك و بررسي هاي راديو گرافيك مي باشد.(

 موارد استفاده آنها را بيان نمايد و توضيح دهد. جراحيهاي قبل از پروتز را بشناسد و -4



عوامل مؤثر ومراحل قالبگيري پروتز كامل را بداند) اين عوامل عبارتند از : بررسي وضعيت عضلاني اطراف دنچر  -5
تكنيك هاي  –يري مواد قالبگ –اهداف قالبگيري  –بررسي مشخصات آناتوميك قالبهاي پروتز كامل فك بالا و پائين 

 ساخت تري اختصاصي و قالبگيري نهايي و تهيه كست اصلي( را نام ببرد و در مورد آن توضيح دهد. –ري قالبگي

ن رابطه افقي و رابطه تعيي –اين روابط شامل رابطه عمودي  روابط فكي را نام ببرد و در مورد آن توضيح دهد، -6
 كننده وضعيت هستند.

 ند.ين و انتقال اين ركورد به آرتيكولاتور را بداند و تشريح كنحوه تنظيم موم اكلوژن ، گرفتن ركورد رابطه فك -7

عوامل مؤثر در انتخاب دندانها را بداند، اين عوامل شامل جنس، فرم و رنگ دندانها و اندازه گيري دندانهاي قدامي  -8
 و خلفي مي باشد.

 ند.لفي را بداند و تشريح كنحوه چيدن دندانهاي قدامي براي هماهنگي ظاهر و زيبائي و  نحوه چيدن دندانهاي خ -9

مفل گذاري و پخت اكريل وري مانت دنچر  –مدلاژ شامل مراحل لابراتواري پروتز كامل را بداند اين مراحل   -11
 هستند.

 نحوه تصيح اكلوژن دندانهاي مصنوعي بعد از پخت را تشريح كند. -11

 اقدامات لازم در موقع تحويل پروتز كامل را تشريح كند. -12

 و اصول طراحي پروتز كامل متحرک را تشريح كند.مباني بيومكانيك  -13

 قادر به انجام مراحل لابراتواري ساخت پروتز كامل باشد. -14

 مراحل كلينيكي مانند قالبگيري،بردرمولد،تنظيم ريم اكلوژن... را با مهارت انجام دهد. -15

 روش تدریس: 

 demonstrationزسخر ا   ن  small group discussionز power pointارائن ف یطت ب ،آسط 

 روش ارزشیابی :

 ده نمره قسمت عملی و ده نمره قسمت نظری

          : سیاست ها و قوانین درس :

 سه تأخير يك غيبت محسوب مي شود  ، با چهار غيبت نمره صفر خواهد شد ، براي سه غيبت دو نمره كم مي شود .      

 Prosthodontic treatment for edentulous patients , Zarb , Hobkirk,Thirteenth edition 2013-1 منابع :

 ترجمة دكتر اميد صوابي، دكتر فرحناز نجاتي دانش -اصول پروتز كامل -2

 دكتر اجلالي –درمان بيماران بدون دندان  -3

 (2114اب بوچر)كتمرضيه علي خاصيدكتر  ترجمة–درمان بيماران بدون دندان  -4

5-2002 Syllabus of complete dentures / Heartwell/5th edition  

 ( Heartwellترجمة دكتر قادري ) كتاب  -پروتز هاي كامل -6

 ( Okesonترجمة دكتر كامران ارسطوپور )كتاب  –كنترل اختلالات گيجگاهي  فكي و اكلوژن  -7

 

  



 

 1399-1411 اولنيمسال           97ورودي5ترم  97Dگروه عنوان درس :  مباني پروتز كامل      

 عملي  مباني پروتز كامل جـدول زمـان بنـدي درس

 مدرس موضوع تاريخ رديف

1 
 یكشنبه صبح03/6/99

 دوشنبه صبح 03/6/99
شناخت نقاط  –ترمينولوژي 

قالبيگري اوليه  –آناتوميك   

 دكتر مشرف

2 
 یكشنبه صبح6/7/99

 صبحدوشنبه  7/7/99
 ساخت تري اختصاصي

 دكتر مشرف

3 
 یكشنبه صبح31/7/99

 دوشنبه صبح 34/7/99
 بردر مولدينگ

 دكتر مشرف
 

4 
 یكشنبه صبح13/7/99

 دوشنبه صبح 13/7/99
بيدينگ و  –قالبگيري نهايي 

 باكسينگ 

 دكتر مشرف
 

5 
 یكشنبه صبح 17/7/99

 دوشنبه صبح 18/7/99
ساخت بيس ركورد گيري و 

 نوار اكلوژن

 دكتر مشرف
 

6 

 یكشنبه صبح4/8/99

 دوشنبه صبح99 /5/8
شناخت آرتيكولاتورها، 

ركورد گيري و مانت 

 كردن 

 دكتر مشرف
 

7 
 یكشنبه صبح 33/8/99

 )تعطیل(دوشنبه صبح 31/8/99
 چيدن دندانهاي قدامي

 دكتر مشرف
 

8 
 یكشنبه صبح 38/8/99

 دوشنبه صبح 39/8/99
 چيدن دندانهاي خلفي

 دكتر مشرف
 

9 
 یكشنبه صبح 15/8/99

 دوشنبه صبح 16/8/99
 ادامة چيدن دندانها

 دكتر مشرف
 

11 
 یكشنبه صبح 1/9/99

 دوشنبه صبح 0/9/99
 مدلاژ

 دكتر مشرف
 



11 
 یكشنبه صبح 9/9/99

 مفل گذاري و حذف موم   دوشنبه صبح 33/9/99

 دكتر مشرف
 

12 
 یكشنبه صبح 36/9/99

 یكشنبه صبحیک 99/ 37/9
گذاري و پختاكريل   

 دكتر مشرف
 

13 
 یكشنبه صبح 10/9/99

 پرداخت و اصلاح اكلوژن دوشنبه صبح 14/9/99

 دكتر مشرف
 

14 03/9/99 
 تحويل

 

 


