
 

 

 

 

 پروتز ثابتطرح دوره 
                              

 :نظری یک پروتز ثابت طرح دوره

 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 نظری 1پروتز ثابت نام درس:

 دندانپزشکی عمومی مقطع:

 9933،کد واحد  1تعداد و کد واحد:

 مورفولوژی -علوم پایه پیش نیاز:

 پروتزهای دندانیاعضای هیئت علمی بخش  مسئول برنامه:

 جلسه یک ساعته( 11یک ترم )مدت زمان ارائه درس: 

 شرح درس: 

به مطالب تاریخچه و ترمینولوژی وهمچنین به معرفی پروتز ثابت می پردازیم در آن قوانین واصییوت ترا، ، اصییوت بیولوژیک این واحد درسییی 

ترا، ،رسیییتوریمییین موقتی و کنترت مایعاک و الکتروسیییرجری ،مراحر  براتواری صییی .ت مواهد شییید حشیییامر آموز،  راحی فریم ور  

سم باگذنیک  2/1-8/7-4/3)مختصر( و پارسیل ونیرکراون  سمان کردن،ترکیب پرسلن و پرسلن گذاری و مکانی  می و نحوه انجام 

 ح باشد

 برنامه آموزشی

 

 نظری1پروتزبرنامه 
 

 تاریخ استاد عنوان درس ردیف

   معرفی پروتز ثابت و تاریخچه و ترمینولوژی  1

   قوانین و اصول تراش 2

   انواع تراش و رستوریشن های مربوط 3

   بیولوژیک تراشاصول  4

   رستوریشن موقتی 5

   gingival managementکنترل مایعات و اکتروسرجری و  6

   قالبگیری و مراحل قالبگیری 7

   کست کارودای-مراحل البراتواری 8

   پانتیک و ریچ بی دندانی 9

   مراحل البراتواری الگوهای مومی 11



   و کستیئک طراحی فریم ورک )مختصر( سیلندرگذاری 11

   2/1-8/7-4/3پارسیل و کراون  12

   اینله و انله -انیتراکرونال رستوریشن 13

   سمان ها و سمان کردن 14

   آلیاژها و النوستمنت ها 15

   پرسلن گذاری و مکانیسم باندینگ -پرسلن و ترکیب پرسلن 16

 

 .*اسامی اساتید در هر دوره میتواند متفاوت باشد
 

 

 

 اهداف ارزشیابی 

 می باشدحبا تاریخچه پروتز ثابت و اصوت ترا، بعالوه مراحر مختلف کار در پروتز ثابت 7آشنایی دانمجویان ترم هدف کلی:

 :آشنایی دانمجویان با :اهداف جزئی

 با قوانین و اصوت ترا،

 کست کارودای –مراحر  براتواری 

 سمان ها و سمان کردن

  راحی فریم ور  )مختصر(

 ترکیب پرسلن و پرسلن گذاری ومکانیسم باگذنیک

 

 :اهداف رفتاری

 از فراگیر انتظار می رود که در  وت و پس از پایان ترم ت صیلی و بر اساس کتب مرجع و مطالب آموز، داده شده قادر باشد:

 بطور کامر توضیح دهدح مقدماک پروتز )معرفی ، تاریخچه ، ترمینولوژی( را:1-1

 

 ص ت شرح دهدح %111با  اصوت ترا، را وقوانین : 1-2

 شرح دهدح به  ور کامررا انواع ترا، و فنیش  ین ها )مزایا و معایب(انتخاب م ر قرار دادن فینیش  ین : 2-2

 

 ص ت توضیح دهدح %111با ترا، وآماده کردن دندان برای فوت کراون : 1-9

 ص ت بیان کندح %111را با  تمام ریختگی فلزی-ترا، دندان برای کراون: 2-9

 ص ت توضیح دهدح %111را با  پرسلن تمام پرسلن )از ق.یر ژاکت کراون وححح(-آلیاژ: 9-9

 

 بیان کندح ورک کامرصبرا  آشنایی با رو، های سامت روکش  های موقت)بطور مختصر(: 1-4

 

 را بیان کندح اصوت و روشهای قالب گیری:1-5

 ص ت توضیح دهدح %111را با آماده کردن نسوخ دهانی، کنار زدن لثه و کنترت بزاق برای قالب گیری : مفهوم 2-5

 ص ت توضیح دهدح %111را با  مواد قالب گیری مزایا و معایب هریک: 9-5

  ص ت شرح دهدح %111را با  ب گیری با ا ستومرها( و تهیه تری امتصاصیهوم روشهای قالب گیری )قالمف: 4-5



 

 را بیان کند (Working Gast, Diestمفهوم تهیه کست ودای ): 1-1

 را بیان کندح تکنیک های مختلف بین گذاری و تهیه دای: 2-1

 ص ت توضیح دهدح %111را با  انواع دای)دای گچی، دای فلزی)الکترولیز(،دای اپوکسی رزین( : 9-1

 ص ت شرح دهدح %111را با  فریم و ریچ کردن دای: 4-1

 

 ص ت توضیح دهدح %111را بطور کامر با  روشهای رکوردگیری و انتقات کستها به ارتیکو لورها: 1-7

 ص ت شرح دهدح %111را با  انتقات کست با :فیس بو و استفاده از فیس بو :2-7

 دهدح ص ت شرح %111را با  CRو  CO(،روشهای ث.ت CR(و رابطه مرکزی )CO:انتقات کست پاب.ن:اکلوژن مرکزی )9-7

 :مواد رکوردگیری را به  ور کامر توضیح دهدح4-7

 

 ( را به  ور کامر توضیح دهدحWax upتهیه مدت مومی ) :1-3

 ص ت بیان کندح %111را با  آماده کردن دای برای فرم دادن مدت مومی: 2-3

 ص ت توضیح دهدح %111را با  Faeing-رو، تهیه مدت مومی برای  وت کراون: 9-3

 ص ت بیان کندح %111را با پرسلن -تهیه مدت مومی برای کراونهای آلیاژرو، : 4-3

 

 ص ت توضیح دهدح %111با پونتیک و انواع آن و تهیه مدت مومی آن را : 1-3

 

 ص ت توضیح دهدح %111را با  Investmentاصوت سیلندرگذاری  :1-11

 ص ت توضیح دهدح %111را با  گچهای سیلندرگذاری و مواص آن :2-11

 :سیلندر و مضخصاک آن را توضیح دهدح9-11

 ص ت توضیح دهدح %111را با سیرو گذاری -رو، سیرو :4-11

 مقوای نسور و د یر بکارگیری آن را توضیح دهدح:5-11

 ص ت توضیح دهدح %111را با  Vaeeum Mixtuer Machineآشنایی با -مراحر سیلندر گذاری و روشهای آن :1-11

 

 ( را به  ور کامر توضیح دهدحCastingریختگی ) اصوت و روشهای :1-11

 ص ت توضیح دهدح %111را با  (،ماشینهای ریختگری ،وسایر ذوب آلیاژBurn out:وسایر کار در ریختگی:دستگاه)کوره(ذوب موم)2-11

 ص ت توضیح دهدح %111را با  :مراحر کستینگ )ریختن سیلندر(9-11

 ص ت توضیح دهدح %111با را ( Burn out:حذف موم دامر سیلندر)4-11

 ص ت توضیح دهدح %111را با :ذوب آلیاژ، راههای مختلف ذوب آلیاژ،درجه حرارتی ریختگی 5-11

 ص ت توضیح دهدح %111را با  (:مراحر علمی کستینگ )انتقات سیلندر به سانتریفوژ1-11

 ص ت توضیح دهدح %111را با  ن وه استفاده از التریفوژ و ححح-:مراحر انتقات آلیاز و ذوب آن7-11

 :مراحر مارج کردن کستینگ و سیلندر را بطور کلی توضیح دهدح3-11

 ص ت توضیح دهدح %111را با  :بررسی نواقص کستینگ )تخلخر،ممونت سطوح پروتز،کامر ریخته نمدن(3-11

 Finishing & polishing:مراحر آماده کردن کستینگ برای امت ان کلینیکی و 11-11

 

 ص ت توضیح دهدح %111را با ندان برای پارسیر و نیرکراونها ترا، د:1-12



 ص ت توضیح دهدح %111را با :معایب و مزایا کراونهای  قدامی ،کراونهای  ملفی با  و پایین کراونهای    و موارد دیگر 2-12

 ص ت توضیح دهدح %111را با :تعریف مزایا و معایب هریک ترا، ایلنه و انله 1-19

 توضیح دهدح:اصوت بیولوژیکی ترا، را 1-14

 ص ت توضیح دهدح %111را با :سرعت،درجه حرارک وسایر ترا، دهنده،کندی و تیزی فرز،ترا، ممک و مر وب،ترا، زیاد و کم 2-14

سج دندان:مواد 9-14 سمانها و مواد دیگر،:اثراک مواد بر ترا، و ن سکف بندی،وارنیش،مواد قال.گیری،مواد کراون موقت، وج سازگار مواد با ن

 ص ت توضیح دهدح %111را با  فرما راف

 ص ت توضیح دهدح %111را با :اثراک نخ و نخ گذاری ب.رای کنارزدن لثه 4-14

 

 اطالعات مدرسین: 

 دکتر حمیدرضا ذاکرجعفری

drh_zaker@yahoo.com 
 دکتر یوسف جهاندیده

Drjahandideh5@gmail.com 

 

 آدرس مدرسین:

 دانمکده دندانپزشکی –رشت 

 آزمون ها:

ست  - سیا مکده در ابتدای ترم ت صیلی و عدم وجود  شده از  رف آموز، دان ساس زمان اعالم  سه عمومی آزمون بر ا شرکت در جل

 امت ان ج.رانی 

 اساس ارزیابی و نمره دهی: 

 پروتز می باشدح راحی سؤا ک به صورک گروهی از  رف اساتید  -

 حق اعتراض به نمراک و تجدید نظری مواهی با پرنمودن فرمهای مخصوص موجود در آموز، برای دانمجویان م فوظ می باشدح  -

 

 

 

 منابع:

 م.انی پروتزهای ثابت )شیلن.رگ(

 

 

 نیمسال در برنامه ارائه  شده اعمال خواهد شد.() هر گونه تغییر در منابع و عناوین درسی در هر 
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 نظری: دوپروتزطرح دوره 

 نظری 2 پروتز: نام درس

 دندانپزشکی عمومیمقطع: 

 3ترم:

  9934، واحد 1تعداد و کد واحد:

 جلسه یک ساعته( 11یک ترم )مدت زمان ارائه درس: 

 نظری 1 پروتزپیش نیاز: 

 پروتزاعضای هیئت علمی بخش  مسئول برنامه:

 شرح درس:
م.انی اکلوژن، م ور  پنجکه در پردامته می شیییودمروری بر اصیییوت ترا، می شیییود و در مورد تمیییخیص و  رح درمان در این واحد 

سطح ستها، مورفولوژی  سوار کردن ک شدح در این واحد موارد آرتیکو رها ، رکورگیری،  نورورنگ و  راحی فریم و امت ان  می با

شدح در این واحد مهمترین  فریم ستاد ب ث مواهد  سط ا سلن تو سلن ، ترکی.اک پر سلن گذاری و انواع پر موارد همچون  مینیت ، پر

 ب ث قرار می گیردح  مورد 

 عناوین مباحث: -

 

 نظری 2 پروتزبرنامه 
 

 

 

 اهداف: -

 انواع  رحهای- رح درمان برای جایگزینی دندانهای از دسییت رفته-دانمییجویان با  رح درمان رسییتوریمیینهای تک واحدی:هدف کلی

ه بازسییازی ن و-مورفولوژی سییطح اکلوزات-حرکوردگیری و سییوار کردن کت هابا آرتیکو رها-اکلوژنم.انی -پروتز پارسیییر ثابت

 تاریخ استاد عنوان درس ردیف

   مروری بر اصول تراش 1

   تشخیص و طرح درمان 2

   تشخیص و طرح درمان 4و3

ستها-رکوردگیری-آزتیکوالتورها-مبانی اکلوژن 7و6و5 -سوار کردن ک

   موفولوژی سطح اکلوزال

   

     Post & loreبازسازی دندانهای بشدت تخریب شده  9و8

   نورورنگ 11

   طراحی فریم و امتحان فریم 11

   پرسلنترکیبات -امتحان پرسلن 12

   پرسلن گداری و انواع پرسلن 13

   لحیم کاری 14

   بریچ های باند شونده بارزین 15

   المینیت 16



-پرسیلن و پرسیلن گذاری-امت ان فریم-نورورنگ-ن وه بازسیازی دندانهای روک کانات شیده-دندانهای زنده بمیدک تخریب شیده

 شوندحبا  نیت و ن وه ترا، آشنا می -بریچ های باند شونده با دزین-ل یم

  

 :آشنایی دانمجویان با:اهداف جزئی

 تمخیص و  رح درمانح

 ح راحی فریمتکنیک های 

 حآلیاژهای ریختگیاصوت 

 

 اهداف رفتاری:

 از فراگیر انتظار می رود که در  وت و پس از پایان ترم ت صیلی 

 مطالب آموز، داده شده قادر باشد:

 حص ت بیان کند %111را با  تمخیص و  رح درمان: 1-1

 ص ت بیان کندح %111را با  بررسی های دامر و مارج دهانی: 2-1

 ص ت بیان کندح %111را با  تمخیص بر م.نای ا العاک کسب شده: 9-1

 ص ت بیان کندح %111با  بررسی نیازهای درمانی بیمار،درمان رستوریمنهای ق.لی: 4-1

 

 ص ت بیان کندح %111را با  چگونگی آماده سازی دندانها با پوسیدگیهای وسیع: 1-2

 ص ت بیان کندح %111را با  پستهای پیش سامته و انواع پست بیلداپ: 2-2

 ص ت شرح دهدح %111را با  پستهای ریختگی)رو، مستقیم،غیر مستقیم،مزایا و معایب(: 9-2

 

 ص ت بیان کندح بطورکامررا  کراون موقت برای دندانهای روک کانات شده،مواد کاربردی سامت رستوریمن موقت: 1-9

 توضیح دهدح بطورکامررا  سمان کردن کراونهای موقت: 2-9

 

 ص ت بیان کندح %111را با :نکاک حائز اهمیت اصوت قال.گیری 1-4

 توضیح دهدح بطورکامررا :روشهای کنار زدن لثه 2-4

 ص ت بیان کندح %111را با  :تکنیکهای قال.گیری)ا ستومری،هیدروکلوئید،حلقه مسی(9-4

 

 توضیح دهدح بطورکامررا ( CO,CR:رکوردگیری و ارتیکو سیون )بررسی مجدد:1-5

 توضیح دهدح بطورکامررا :روشهای ث.ت حرکاک  رفی 2-5

 

 ص ت بیان کندح %111را با مصوصیاک و کاربرد آنها -:آلیاژهای ریختگی1-1

 

 ص ت بیان کندح %111را با ( Coping Design: راحی سامتار فلزی )1-7

 توضیح دهدح بطورکامررا فریم آلیاژ -امت ان کلینیکی  وت کراون ریختگی:1-3

 توضیح دهدح بطورکامررا :روشهای تهیه اییندکس و اتصات 2-3

 

 ص ت بیان کندح %111را با :ممخصاک و ترکی.اک ل یم و روشهای کاربرد ل یم 1-3



 ص ت بیان کندح %111را با :بررسی م ر ل یم، ل یم ق.ر از پخت، ل یم بعد از پخت 2-3

 

 ص ت بیان کندح %111را با :انواع سمان، مواص و کاربرد هریک 1-11

 ص ت بیان کندح %111را با :تکنیکهای سمان کردن،مراحر سمان کردن،بررسی های بعد از سمان کردن 2-11

 توضیح دهدح بطورکامررا :آموز، بهداشت و مراق.ت هی بعدی 9-11

 

 توضیح دهدح بطورکامررا :انواع پرسلن و ترکی.های آنها 1-11

 توضیح دهدح بطورکامررا :وسایر پخت پرسلن،مراحر پخت پرسلن 2-11

 ص ت بیان کندح %111را با :مکانیسم های اتصات پرسلن به آلیاژ 9-11

 ص ت بیان کندح %111را با :رنگ و انتخاب رتگ در دندانپزشکی 4-11

 

 ص ت بیان کندح %111را با :بررسی اتصات کانتور،نقاط تماس 1-12

 توضیح دهدح بطورکامررا :بررسی اکلوژن و تص یح اکلوژن 2-12

 توضیح دهدح بطورکامررا :گیر و انواع آن مزایا و معایب آن 9-12

 

 توضیح دهدح بطورکامررا :اتچمنت ها و کاربرد آن 1-19

 

 توضیح دهدح بطورکامررا پارسیر  : راحی ویژه کراونهای پایه1-14

 توضیح دهدح بطورکامررا :نکاک حائز اهمیت در استفاده از اتچمنت ها 2-14

 

 طالعات مدرسین: ا       

 دکتر حمیدرضا ذاکرجعفری

drh_zaker@yahoo.com 
 دکتر یوسف جهاندیده

Drjahandideh5@gmail.com 

 

 آدرس مدرسین:

 دانمکده دندانپزشکی –رشت 

 آزمون ها:

ست  - سیا مکده در ابتدای ترم ت صیلی و عدم وجود  شده از  رف آموز، دان ساس زمان اعالم  سه عمومی آزمون بر ا شرکت در جل

 امت ان ج.رانی 

 اساس ارزیابی و نمره دهی: 

 می باشدح پروتز راحی سؤا ک به صورک گروهی از  رف اساتید  -

 حق اعتراض به نمراک و تجدید نظری مواهی با پرنمودن فرمهای مخصوص موجود در آموز، برای دانمجویان م فوظ می باشدح  -

 

 

  منابع:

 

 م.انی پروتزهای ثابت )شیلن.رگ(

mailto:dalili@gums.ac.ir


 

 نظری: 3 پروتزطرح دوره 

 نظری 9 پروتز: نام درس

 دندانپزشکی عمومیمقطع: 

 12ترم:

  9931،کد واحد 1تعداد و کد واحد:

 جلسه یک ساعته( 11یک ترم )مدت زمان ارائه درس: 

 نظری 2 ثابتپروتزپیش نیاز: 

 پروتز دندانیاعضای هیئت علمی بخش  مسئول برنامه:

 شرح درس:
لینت مت ر  و اوردنچر، اسپ-پروتزهای ثابتح در هر م. ث ، مواهیم پردامت به ارت.اط پروتز با اندو و ارتو و پریو 9پروتز ثابت در برنامه    

 سه روتزپنیز مواهیم پردامتح  پرسلن های جدید و سرومرها ، استیک ، ایمپلنت ب ث می شودح همچنین در این م. ث به بررسی پریو 

 سه عملی می باشدح پروتز  نیاز  پیش نظری  دو  پروتز  همراه  به  نظری

 عناوین مباحث:

 نظری  3 پروتز ثابتبرنا مه  
 تاریخ عنوان استاد

 1 متحرک واوردنچر -پروتزهای ثابت 

 2 اندو و پریو-ارتباط پروتز با ارتو 

 3 اسپلینت پریو 

 4 پرسلن های جدید و سرومرها 

 5 استنیک 

 6 استنیک 

 7 علل شکستهای کلینیکی در پروتز ثابت 

 8 علل شکستهای البراتواری در پروتز ثابت 

 9 ایمپلنت 

 11 ایمپلنت 

 11 و عضالت جونده TMJآناتومی و فیزیولوژی  

 CR-CO  وOptimum Functional Occlusion 12 

 VD- های نده  پایین و تعیین کن فک  کات  حر

 اکلوژن
13 

 TMJ 14عالئم اختالالت  

 15 معاینه مفصل وعضالت و تشخیص 

 16 و عضالت TMJدرمان اختالالت  

 17 اکلوزال ارجاستمنتاسپلینت تراپی و  



 

 اهداف:

ن  نناار   طاوتز ثای اار ا،انبزازاوتناا،اصججازا -دانشججیان بای نبای اوتز ثاب یوازاحرکتبایرججارکا ت و نازانوثای اازردن تهدف کلی:

نکاه سپولنوا تاونازاادج سواا–اTMJعالئمااخرالالکاحفرلا-ی اآن  احنازافوثنالاژیاحفرلازاعضالکاجانبها-  ریتداانمپلنو

اا لا ازاآشن احناشانب.

اآشن ننادانشیان بای ا:ااهداف جزئی:

ا.رسرارنشناه یای نباشانبهاصازا -1

 . ن  ننادراوتز ثاب یوا -2

 ار   طاوتز ثاب یوای ارشرهاه یاوتنا،اانبزازاوتنا -3

 اهداف رفتاری:
احط لباآحا شادادهاشبهاق درای شب:ا کرولنازایتااس سا افتاگوتاانرظ راحنارزدا هادراطازازاوساا او ن با تما

اا

اصکوایو با نب.ا%111راای اارسرارنشناه یاوتسلنای نباشانبه:ا1-1

اصکواشتحادهب.ا%111راای ایتایا غووتا  نراراارسرارنشناه یای نباشانبه:ا2-1

اضکواشتحادهب.ا%111راای ارسرارنشناه یارنخرگنای نباشانبها:ا3-1

ا

اصکوایو با نب.ا%111راای اا  ننازا  بوتاهتنکایتا ن  ننحابتادرا نعااحلا:ا1-2

اصکوایو با نب.ا%111راای ااانی دانم یاجااب،احسن،دنبابا اچکرت،ادنبابایثرگرت،ادنبابا ا  هرتازیلنب تا:ا2-2

اصکوایو با نب.ا%111راای اا،اصازازاراهه یاانی داآباIllusion:ا3-2

اصکوایو با نب.ا%111راای اا کاخ صرنگاآحوثیازاانی داخراصو:ا4-2
 

ا.صکوایو با نبا%111ی ارااا:یترسناوتنادنشومازاآن  احن1-3

ا.صکوایو با نبا%111ی ارااا:یترسنا م حناحتاحلاس خواوتز ثادراار   طاوتنادنشوام2-3

ا.صکوایو با نبا%111ی اراا عتنفااسپلونوازاحااردااسرف دهاآبا:3-3

ا.صکوایو با نبا%111ی اراااHemisection Root Amputation,Function Involvmentا:گتفر ریاحکلاانشع بارنشهاه ا4-3

اانبزازاار ااراایطارا  حلا اضوحادهب.–:  ره یادرح ننادراار   طاوتز ثا5-3

ا

ا.صکوایو با نبا%111ی اراا:عبماحافقووازاحافقووادرادرح نه یاوتز ثاب یوا1-4

ا.صکوایو با نبا%111ی ارااحافقوواالیتا ااریازایوافوثنکنازیواحک نوکناا:عبم2-4

ا.صکوایو با نبا%111ی اراا:اعبماحافقووا ن  ننازاحتیاطایهئارزایطاانس ننا3-4

ا: تحوماوتز ثه یاب یواق لنادراده بایوم راراایطارا  حلا اضوحادهب.4-4

ا

ا  ریتداانمپلنوادراوتز ثاراایطارا  حلا اضوحادهب.: عتنفاحخررتیاا ا  رنخ ه،اانااع،افلسفها1-5

ا.صکوایو با نبا%111ی اراااOsseointegration:اصازازاح  ننا2-5

ا.صکوایو با نبا%111ی اراا:شتحارزشاس خواوتز ثه یاب یوایتزیاانمپلنوازااخرر ص کا3-5

ضالکاجانبها،ا ی ب،ا  مانتم1-6 ستازاگتدبایبزبانقشاا:آن  احنازافوثنالاژیا:افکونازادنبانه ا،ع صارک،احاقعووا ،ح لوادهنبها

ا.صکوایو با نبا%111ی اراااآنه ادراحت  کاحفرلاگویگ هنافکنا



ا

ا:ا لاژبانتح زا)فوثنالاژنک(اراایطارا  حلا اضوحادهب.1-7

ا

اراایطارا  حلا اضوحادهب.اGroup,Balance,Anterior guidance,Function:انااعاا لاژبا1-8

ا

اصکوایو با نبا%111ی اراالاگویگ هنافکناآن  احناحفر:1-9

اصکوایو با نبا%111ی اراا:حسوته یاحت رنا نبنله ا2-9

اصکوایو با نبا%111ی اراا:حت  کاحت یازاف نکشن زافکاو نونا3-9

اصکوایو با نبا%111ی اراا:آن  احناف نکشن زاعضالکازالوگ ح نه یاحابتادراحت  کافکاو نونا4-9

اصکوایو با نبا%111ی اراافوسایاافکوناا-:ب وارزایطازضعورن1-11

اصکوایو با نبا%111ی ارااحثان ازاحع نبازاحااردااسرف دهاهتنکا–:ب وارزایطاحت ثیازاا لاژباحت ثیا2-11

ا.صکوایو با نبا%111ی اراا:ب وارزایطاغوتاحت ثیا3-11

ا

ا.یو با نباصکوا%111ی اراا:عااحلا عوونا ننبهاقباحناا لاژبا1-11

ا.صکوایو با نبا%111ی اراا:عااحلا عووناخلفناا لاژبا2-11

اصکوایو با نبا%111ی اراا:  بوتاحت  کافکازا عوونا ننبهاه یاا لاژبایتاحارفالاژیاسطحاا لا ازادنبانه ا3-11

ا

اصکوایو با نبا%111ی ارااا: قسوماینبیااخرالالکاحفرلاگویگ هنافکن1-12

ایوم راباراا اضوحادهب.:نکاهاحع ننها2-12

اصکوایو با نبا%111ی اراا:احرک ن کارادنالاژیازاو را لونوکا3-12

اصکوایو با نبا%111ی اراا:رزشه یادرح ننااخرالالکاحفرلاگویگ هنافکنا4-12

اصکوایو با نبا%111ی ارااا:ن نواگ ردازای نواگ ردا)اسپلنواا لا الن(5-12

اصکوایو با نبا%111ی اراا:رایطهاانرتفتنسای اعضالکا6-12

ا: رکوحاا لاژباراایطارا  حلا اضوحادهب.7-12

ا

ا:ار ف عازاف صلهاعمادیازاصازایترسنازای  س  یاآبادرایوم راباراایطارا  حلا اضوحادهب.1-13

ا

 :اطالعات مدرسین

 دکتر حمیدرضا ذاکرجعفری

drh_zaker@yahoo.com 
 یوسف جهاندیدهدکتر 

Drjahandideh5@gmail.com 

 

 آدرس مدرسین:

 دانمکده دندانپزشکی –رشت 

 آزمون ها:

ست  - سیا مکده در ابتدای ترم ت صیلی و عدم وجود  شده از  رف آموز، دان ساس زمان اعالم  سه عمومی آزمون بر ا شرکت در جل

 امت ان ج.رانی 

mailto:dalili@gums.ac.ir


 اساس ارزیابی و نمره دهی: 

 می باشدح  پروتز راحی سؤا ک به صورک گروهی از  رف اساتید  -

 حق اعتراض به نمراک و تجدید نظری مواهی با پرنمودن فرمهای مخصوص موجود در آموز، برای دانمجویان م فوظ می باشدح  -

 

 منابع:

 

 م.انی پروتزهای ثابت )شیلن.رگ(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 عملی: پروتز ثابت دوره طرح

 دانشگاه علوم پزشکی گیالندانشکده دندانپزشکی 

 یک عملی پروتز ثابت نام درس: 

 دندانپزشکی عمومی مقطع: 

 3ترم:

  5191و کد  5172، کد واحد 4تعداد و کد واحد:

 یک ترم  مدت زمان ارائه درس:

  نظری 1پروتز ثابت –عملی  1اندودنتیک پیش نیاز: 

 پروتز ثابتاعضای هیئت علمی بخش  مسئول برنامه:

 شرح درس:
سه اوّت  سلن )در این واحد ابتدا در جل ساک ن وۀ  (PFMدر مورد ترا، دندان پره مولر برای آلیلژ پر سایر جل شودح در  ضیح داده می  تو

صورک عملی نمان داده می شود و از دانمجویان مواسته می شود  ( بوسیله یک استاد بهFGCترا، مولر دوم برای فوت کراون ریختگی)

 تمرین نمایندح  ترا، پره مولر که در ابتدا با ن وۀ 

که در ب ث و بررسی صورک می گیردح بطوری قالب گیری  و سامت پست کور ریختگی دندان با دانمجویان در مورد  پروتزدر هر کلیمه 

  حبه صورک نس.تاً مستقر باشند سیلندر گذاری و کستینگپردامت و ت ویر بریچ ،  پایان این ترم دانمجویان قادر به

 ن:عناوی

 عملی  1 پروتز ثابتبرنا مه 
 ایام هفته عنوان تاریخ استاد

 1 (PFMتراش دندان پره مولر دوم برای آلیاژ پرسلن)  

 (FGCترا، مولر دوم برای  وت کراون ریختگی )  
 

2 

  قال.گیری  
 

3 

  ارتیکولیمن-تهیه کای و کست کار   
 

4 

  Wax up  ریتینرها و پونتیک بین دو دندان مولر اوت 
 

5 

 حسیلندر گذاری و کستینگ  

 

6 

 پرداخت و تحویل بریچ  
 

7 

ترا، دندان سانترات با )روک کانات شده(برای پست   

 کور

8 

 9 سامت پست کور ریختگی دندان سانترات با    

 

 اهداف:
 حمراحر مختلف سامت کراون و بریچ:آموز، عملی دانمجویان جهت آشنایی با هدف کلی

 : آشنایی دانمجویان با :اهداف جرئی

 حمیزان حداقر آموز،



 ح(PFMترا، دندان پره مولر دوم برای آلیاژ پرسلن )

 (FGCترا، مولر دوم برای  وت کراون ریختگی )

 دو مرحله فوق برای دندان گچی و کریس انجام می شودح

  قال.گیری

  ارتیکولیمن-تهیه کای و کست کار 

Wax up  ریتینرها و پونتیک بین دو دندان مولر اوت 

 حسیلندر گذاری و کستینگ

 حترا، دندان سانترات با )روک کانات شده(برای پست کور

 :اهداف رفتاری

 مطالب آموز، داده شده قادر باشد:  از فراگیر انتظار می رود که در  وت و پس از پایان ترم ت صیلی بر اساس

 تهیه کست مطالعه و مانت تمخیصی را آمومته باشندحن وه 

 آشنا شده باشندح Full mental, PFM , All Ceramicبا انواع ترا، شامر 

 و ن وه موازی کردن دندانهای پایه آشنا شده باشندح Bridgeبا ترا، جهت 

 ن وه سامت روکش و بریچ موقت را آمومته و عمال انجام داده باشندح

 قال.گیری و قالب ریزی در پروتز ثابت آشنا شده و انجام داده باشندحبا روشهای 

 کردن را فرا گرفته باشندح  Working cast , Ditchتهیه 

 را انجام داده باشندح Wax up , Investing, Castingمراحر 

 مرحله پودر گذاری را مماهده کرده و در صورک امکان انجام داده باشندح

 ،  مینیت، اینله وانله آشنا شده باشندح 4/9اشهای انتخابی ماننددر صورک امکان با تر

 

 :اطالعات مدرسین 
 دکتر حمیدرضا ذاکرجعفری

drh_zaker@yahoo.com 
 دکتر یوسف جهاندیده

Drjahandideh5@gmail.com 

  

 آدرس مدرسین:

 دانمکده دندانپزشکی –رشت 

 

 

 منابع:

 م.انی پروتزهای ثابت )شیلن.رگ(

 آزمون ها:
 

 

 

 

 
 

mailto:dalili@gums.ac.ir


 عملی: 2پروتز ثابت   طرح دوره

 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 دو عملی پروتز ثابتنام درس: 

 دندانپزشکی عمومی مقطع: 

 11ترم: 

   5135، کد واحد 2تعداد و کد واحد: 

  یک ترممدت زمان ارائه درس: 

 کنترل عفونت در دندانپزشکی-1مواد دندانی  –نظری  1پریودنتولوژی –پروتز ثابت ا عملی پیش نیاز: 
 پروتز ثابتاعضای هیئت علمی بخش مسئول برنامه: 

 عملی: 2 ثابت پروتز

 شرح درس:

یمار معاینه و پر کردن پرونده ببا وسییایر و تجهیزاک و کاربرد آنها در کلینیک ،همچنین با ن وه در این واحد درسییی، از دانمییجو انتظار می رود 

 ح تمام مراحر  براتواری را انجام دهددانمجو باید بتواند آشنا باشندح

 ح یک تک کراون یا بریچ سه واحدی ملفی برای بیمار توسط دانمجو سامته شوددر این واحد، 

 عناوین مباحث: -

 

 

 حآموز، عملی دانمجویان جهت آشنایی با مراحر مختلف سامت کراون و بریچهدف کلی: 

 

 

 آشنایی دانمجویان با:اهداف جزئی: 

 تجهیزاک و کاربرد آنها در کلینیکآشنایی با وسایر و 

 آشنایی با ن وه معاینه و پرکردن پرونده بیمار

 سامت تک کراون یا بریچ سه واحدی ملفی برای بیمار

 کر کار عملی:یک تک کراون یا یک بریچ سه واحدی ملفی برای بیمار

 

 تاریخ عنوان استاد
ایام 

 هفته

کاربرد آشنایی با وسایل و تجهیزات و  

 آنها در کلینیک
  

آشنایی با نحوه معاینه و پر کردن پرونده  

 بیمار
  

ساخت تک کراون یا بریچ سه واحدی  

 خلفی برای بیمار
  



 اهداف رفتاری:
 و بر اساس مطالب آموز، داده شده قادر باشد:از فراگیر انتظار می رود که در  وت و پس از پایان ترم ت صیلی 

 با کلیه مراحر کلینیکی در سامت پروتز ثابت بصورک یک تک کراون با یک بریچ سه واحدی ملفی آشنا شده باشندح

 آشنایی با وسایر و تجهیزاک و کاربرد آنها در کلینیک از اهدافی است که در پایان دوره صورک میگیردح

 براتواری باید توسط دانمجوئ انجام شودحتمام مراحر  

 

 اطالعات مدرسین:

 دکتر حمیدرضا ذاکرجعفری

drh_zaker@yahoo.com 
 دکتر یوسف جهاندیده

Drjahandideh5@gmail.com 

 

 آدرس مدرسین:

 دانمکده دندانپزشکی –رشت 

 منابع:

 )شیلن.رگ(م.انی پروتزهای ثابت 

 آزمون ها:

 تهیه شده و تأئید شده دانمجویان( کارهای عملیدانمجویان ) requirmentارائه فرم های  -1

 ح
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 عملی: 3 ثابت پروتز

 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 عملی9 پروتز ثابتنام درس: 

 دندانپزشکی عمومی مقطع: 

 11ترم: 

 5137 واحد ،کد 1تعداد و کد واحد: 

 سیییاعته در نظر گرفته  5روز کاری  3حداقر چهار گروه آموزشیییی که در هر گروه  Rotation.ا یک ترممدت زمان ارائه درس: 

 می شودح 

 عملی 2 پروتز ثابتنظری و  9پروتز ثابت پیش نیاز: 

 اعضای هیئت علمی بخش رادیولوژی فک و صورکمسئول برنامه: 

 شرح درس:

آماده کردن کانات برای پست، تهیه پست کور)رو، مستقیم یا غیر عمالً آشنا می شودح مراحر اولیه درمان بیمار دانمجو بادر این واحد درسی، 

مطرح می  یکامر یک بریچ ملف سمان کردن پست کور، سامتبررسی قرار گرفته، ب ث و استاد مورد دانمجویان با همکاری توسط  مستقیم(

 رد بپردازدحاموظف است به ارائه موا ضمنگرددح در این واحد دانمجو 

 عناوین
 

 اهداف:

 حآشنایی با مراحر مختلف سامت کراون و بریچ آموز، علمی دانمجویان جهتهدف کلی: 

 :آشنایی دانمجویان با:اهداف جزئی

 مراحر اویه درمان

 آماده کردن کانات برای پست

 تهیه پست کور)رو، مستقیم یا غیر مستقیم(

 سمان کردن پست کور

 

 ایام هفته تاریخ عنوان استاد

 مراحل اولیه درمان 
 

 

 آماده کردن کانال برای پست 
 

 

 
ستقیم  ست کور)رو، م تهیه پ

 یا غیر مستقیم(

 
 

 سمان کردن پست کور 
 

 

   سامت کامر یک بریچ ملفی 



 سامت کامر یک بریچ ملفی

 

 

 اهداف رفتاری:
 مطالب آموز، داده شده قادر باشد: پایان ترم ت صیلی و بر اساس کتب مرجعاز فراگیر انتظار می رود که در  وت و پس از 

 و یک بریچ سه واحدی ملفی یا قدامی آشنا باشندح  Core &Postبا کلیه مراحر کلینیکی در سامت پروتز ثابت بصورک  ح1

بصورک عملی  Core &Postو سمان کردن  Postبه رو، مستقیم یا غیر مستقیم ، آماده کردن برای  Core &Postمراحر تهیه   ح2

 و روی بیمار به دانمجو آموز، داده شده باشدح

 

 

 

 : اطالعات مدرسین

 حمیدرضا ذاکرجعفریدکتر 

drh_zaker@yahoo.com 
 یوسف جهاندیدهدکتر 

Drjahandideh5@gmail.com 

 

 آدرس مدرسین:

 دندانپزشکیدانمکده  –رشت 

 

 :آدرس مدرسین

 دانمکده دندانپزشکی –رشت 

 منابع:

 م.انی پروتزهای ثابت )شیلن.رگ(

 آزمون ها:

 تهیه شده و تأئید شده دانمجویان( پروتزهای ثابتدانمجویان ) requirmentارائه فرم های 

 

 

 

 

mailto:dalili@gums.ac.ir

