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 ساعته 3جلسه  61مدت زمان ارائه درس: دندانپزشکی عمومی:تحصیلی مقطعرشته و 

 ل برگزاری:مح نداردنیاز:پیشدروس 
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 اهداف کلی درس:
 

 ثابتپروتز  قالبگیریآماده سازی و مراحل  ، اصول، ینولوژیبا ترم 7ترم  انیدانشجو ییشنا 

 اهداف اختصاصی درس:
 - با نسج ترم اطراف دندان ییآشنا 

 -  دنداناصول تراش 

 - اصول روکش کامل 

 -  اصول روکشpfm 

 - کیاصول روکش تمام سرام 

 - نییتراش سطح اکلوزال روکش تمام فلز دندان مولر اول راست پا 

 نییفلز دندان مولر اول راست پاروکش تمام  الیتراش سطوح اگز 

  تراش سطح اکلوزال روکشPFM نییدندان پره مولر اول راست پا 

 روکش الیتراش سطوح اگز PFM نییدندان پره مولر اول راست پا 

 یریمواد قالبگبا  ییآشنا 

 یینها یریقالبگ 

 ییکست نها ختنیر 

 ییکست نها یدا 

  
                                                                                                                      مبانی ثابت الفجدول زمانبندی ارائه برنامه درس 

 6016-6011نیمسال اول

 مدرس موضوع جلسه ساعت تاریخ ردیف
روش های 

 آموزش
امکانات 

 مورد نیاز
عرصه  
 آموزش

6 
بر پروتز  یمقدمه ا 9-62 7.7

 ثابت
دکتر 

امیررضا 
 هندی

  لپ تاپ
  پروژکتور ویدیو

 نتیپاورپو

 درس السک 

2 

اصول تراش و  9-62 26.7
 روکش کامل

دکتر 
 ررضایام
 یدنه

  لپ تاپ
  پروژکتور ویدیو

  نتیپاورپو
 نیدورب

 یلمبرداریف

کالس درس،  
  و کینیپرکل

 البراتوار

3 

تراش روکش تمام  9-62 7..2
فلز دندان مولر اول 

 نییراست پا

دکتر 
 ررضایام

 یهند

 
  پروژکتور ویدیو

  نتیپاورپو
 نیدورب

 یلمبرداریف

فانتوم 
 تدانی ثابدن

کالس درس، 
  و کینیپرکل
 راتواالبر

 طرح دوره ردوس نظری 



0 

تراش روکش تمام  9-62 ..8
فلز دندان مولر اول 

 نییراست پا

دکتر 
 ررضایام

 یهند

  پروژکتور ویدیو
  نتیپاورپو

 نیدورب
 یلمبرداریف

فانتوم 
 ثابت یدندان

کالس درس، 
 و  کینیپرکل

 البراتوار

8 

 PFMتراش روکش  9-62 ..62
دندان پره مولر اول 

 نییراست پا

دکتر 
 ررضایام

 یهند

  پروژکتور ویدیو
  نتیپاورپو

 نیدورب
 یلمبرداریف

فانتوم 
 ثابت یدندان

کالس درس، 
  و کینیپرکل

 البراتوار

1 

 PFMتراش روکش  9-62 ..69
دندان پره مولر اول 

 نییراست پا

دکتر 
 ررضایام

 یهند

  پروژکتور ویدیو
  نتیپاورپو

 نیدورب
 یلمبرداریف

فانتوم 
 ثابت یدندان

کالس درس، 
  و کینیپرکل

 راتواربال

7 

با مواد  ییآشنا 9-62 ..21
 یریقالبگ

دکتر 
 ررضایام

 یهند

  پروژکتور ویدیو
  نتیپاورپو

 نیدورب
 یلمبرداریف

فانتوم 
 ثابت یدندان

مواد 
 قالبگیری

تری پیش 
 ساخته

کالس درس، 
  و کینیپرکل

 البراتوار

. 

دکتر  یینها یریقالبگ 9-62 3.9
 ررضایام

 یهند

  پروژکتور ویدیو
  تنیپاورپو

 نیدورب
 یلمبرداریف

فانتوم 
 ثابت یدندان
 مواد
 یریقالبگ

 شیپ یتر
 ساخته

کالس درس، 
  و کینیپرکل

 البراتوار

9 

دکتر  ییکست نها ختنیر 9-62 61.9
 ررضایام

 یهند

  پروژکتور ویدیو
  نتیپاورپو

 نیدورب
 یلمبرداریف

چ گ
 یزشکدندانپ

کالس درس، 
  و کینیپرکل

 البراتوار

61 

دکتر  ییست نهاک یدا 9-62 67.9
 ررضایام

 یهند

  پروژکتور ویدیو
  نتیپاورپو

 نیدورب
 یلمبرداریف

کالس درس،  
  و کینیپرکل

 البراتوار

66        
62        
63        
60        
68        
61        
67        

 

 

در -اره فصول یا صفحات مورد نظردر این درسممنابع اصلی درس) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، ش
 اب یا  همه مجلدات  آن به عنوان منبع ضروری نباشد(صورتی که مطالعه همه کت

6- Shilinburg- hobo: Fundamental of fixed prosthodontics.4th             
 امكانات آموزشي 

  

 - 

 رم مربوط به هر ارزشیابی:انحوه ارزشیابی دانشجو و ب
 لف(  در طول ترم                                                                                        ب(  پایان دورها

 ساعت تاریخ نمره ونروش آزم



 9 61.9 . امتحان عملی

   62 امتحان تئوری

    

 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد(
 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: هر دانشجو
 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 
 -حضور به موقع در کالس  
 -  غیرموجهغیبت عدم 
 - 


