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 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : 127512: شماره درس: مبانی کامل نظرینام درس:

 پروتزارائه دهنده: گروه آموزشی دندان یرفولوژوو م یآناتوم دروس پيش نياز:    واحدنظری 1                         :  عداد و نوع واحدت

 Email :nejati@dnt.mui.ac.ir 55293310ی تماس:و ساعتها تلفن و روزها دانش نجاتیفرحناز دکتر ول درس: ئمسو نام خانوادگی نام 

 دکتر فرحناز نجاتی، دکتر بهناز عبادیان،دکتر رضا خدادادی، دکتر امید صوابی:) نام و نام خانوادگی (  اسامی مدرسين 1001-1000اول  نيمسال تحصيلی:

 

  هدف کلی درس:

 مراحل ساخت پروتز کامل   ةيکل یريادگی -پروتز یبا اصول کل ییآشنا

  اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حيطه

)شامل آناتومی عضلات، کاملپروتز نشستگاه ماکروسکوپيک ميکروسگوپيک و آناتومی  -9 .اصطلاحات پروتز کامل و اجزاء پروتز کامل را تعریف کند --1

 بدهد. استخوان، مخاط و مفصل گيجگاهی فکی( را توضيح

را بداند) این عوامل عبارتند از : بررسی  و مراحل ان قالبگيری پروتز کاملدر عوامل مؤثر -- 5

بررسی مشخصات آناتوميک قالبهای پروتز کامل فک بالا و پائين -وضعيت عضلانی اطراف دنچر 

 و اختصاصی تری ساخت –تکنيک های قالبگيری  – قالبگيری مواد – قالبگيری اهداف –

 کست اصلی( را نام ببرد و در مورد آن توضيح دهد. هيهت و نهایی قالبگيری

 

و انتقال این  های فکینحوه تنظيم موم اکلوژن ، گرفتن رکوردانواع بيس های رکوردگيری، —0

 .رکورد به آرتيکولاتور را بداند و تشریح کند

 

 رابطه –این روابط شامل رابطه عمودی  روابط فکی را نام ببرد و در مورد آن توضيح دهد،  -3

 .هستند وضعيت کننده تعيين رابطه و افقی

 .درا بدان فکیانواع حرکات —۶

 .دفيس بو و ارتيکولاتورها را بشناسانواع -7

رنگ دندانها و اندازه  ،فرمعوامل مؤثر در انتخاب دندانها را بداند، این عوامل شامل جنس،  -8

 دندانهای قدامی و خلفی می باشد.

 خلفی را بداند و تشریح کند.  و فانکشن( و هماهنگی زیبائی )نحوه چيدن دندانهای قدامی  --2

 

ایجاد سيل کامی خلفی درکست فک -گذاریاکریل -مفل گذاری-مراحل لابراتواری)مدلاژ -11 در این جلسه را بداند. مورد بررسی عوامل نحوه امتحان دست دندان و  -11

 بالا(را بداند.
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 مشکلات پس از تحویل و نحوه برطرف کردن انها را بداند.-11 اقدامات لازم در موقع تحویل پروتز کامل را تشریح کند. -19

  

  حيطه عاطفی

 توجه کند.به مطالب ارایه شده با دقت -2 خود را ملزم به حضور به موقع در کلاس بداند.-1

5- 

  حيطه رفتاری:

 ساخت پروتز کامل باشد. یقادر به انجام مراحل لابراتوار --1

 

  ،و رکوردگيری روابط فکی اکلوژن میر ميدرمولد،تنظور،بیريمانند قالبگ یکينيمراحل کل -9

 ا با مهارت انجام دهد.و تصحيح اکلوژن رتحویل  ،امتحان دست دندان

5-  

3-  

 

 مطالعه:منابع اصلی 

7102Prosthodontic treatment for edentulous patients , Zarb -0  

 

 ترجمة دکتر امید صوابی، دکتر فرحناز نجاتی دانش -اصول پروتز کامل - -7

 دکتر اجلالی  –درمان بیماران بدون دندان  --3

 (1224ترجمة دکتر مرضیه علی خاصی)کتاب بوچر–درمان بیماران بدون دندان  - 4

7 -1221 Syllabus of complete dentures / Heartwell/7th edition   

 ( Heartwellترجمة دکتر قادری ) کتاب  -پروتز های کامل -1
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 ( Okesonترجمة دکتر کامران ارسطوپور )کتاب  –کنترل اختلالات گیجگاهی  فکی و اکلوژن  -5

 جزوه درسی اساتید-8

 

 ها:ارزشيابی 

 :دوره )کوئيز، تکاليف،...( در طولالف( 

 

 بارم: تاریخ:

 نمره 11 بارم: 19/8/1011 تاریخ: :ترم ميانب( 

 نمره 11 بارم: 22/11/1011 تاریخ: :ترم( پایان ج

 

  پيش بينی ارائه مباحث اخلاق حرفه ای:

 حضور به موقع در کلاس قوانين و مقررات کلاس:

 :کلاس قوانين نقض با برخورد نحوه

 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  3/0،  3/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،                 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غيبت: 

 :کلاس وظایف نماینده شرح

 هماهنگی ساعات کلاس با اساتيد و دانشجویان
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سه
جل

 مدرس عنوان تاریخ 

آمادگی 

دانشجویان قبل از 

 کلاسشروع 

 آنلاین

 8-9پنج شنبه

و جهان، مقدمات پروتز کامل و  شاخصها و اپیدمیولوژی بی دندانی در ایران 1000/۶/93 1

 آناتومی فک بی دندان

  جزوه استاد دکتر صوابی

  جزوه استاد دکتر صوابی نواحی قالب گیری فکین و مجاورات آناتومیک 1000/5/1 9

اصول قالبگیری و تهیه کست از فک بی دندان، مواد قالبگیری هیدروکلوییدی  1000/5/8 5

 ،گچهای لابراتواری 

  جزوه استاد دکتر خدادادی

،خواص کامپاند ها، بردر مولدینگ  تشخیصیقالبگیری اولیه و تهیه کست  1000/5/99 0

 مواد قالبگیری، قالبگیری نهایی

 کست نهاییتهیه 

  استادجزوه  دکتر خدادادی

  جزوه استاد دکتر صوابی رکورد بیس و اکلوژن ریم  1000/5/92 3

  جزوه استاد دکتر صوابی ملاحظات بیولوژیک و ارتباط فکین، ثبت روابط فکین 1000/8/۶ ۶

 okason 0فصل  دکتر عبادیان حرکات فکی 1000/8/15 5

 

 

 okason 0فصل  دکتر عبادیان حرکات فکی 1000/8/90 8

 

 

  okason 0فصل  دکتر عبادیان آرتیکولاتور ها وانتقال کست ها به آرتیکولاتور 1000/8/95 2

  جزوه استاد دکتر نجاتی و چیدن دندان های قدامی انتخاب  1000/2/0 10

  جزوه استاد دکتر نجاتی و چیدن دندانهای خلفی انتخاب  1000/2/11 11

  جزوه استاد دکتر نجاتی امتحان دندان های چیده شده 1000/2/18 19

  جزوه استاد دکتر خدادادی مدلاژ و مفل گذاری و ریمانت 1000/2/93 15

 


