
 
 دندانپزشکی  دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

                                                               1پروتس هبی دًذاًی پیشرفته ًظری  : عنوان درس 
 29دانشجویان ورودی  مخاطبان:

 (جلسه 11جلسه از 5)سهم استاد  از واحد :  -واحد 1تعدادواحد:
 19تا   11ساعت      سواالت فراگیر:ساعت پاسخگویی به 
 25-26نیمسال اول  1::0تا  1::1روزهای چهارشنبه  ساعت زمان ارائه درس:   

 استاد یار بخش پروتز های دندانی -مجتبی رمضانی دکتر  مدرس: 

 ثابت پروتز مبانی-پارسیل پروتز مبانی درس و پیش نیاز:

 

 رفع و پارسیل پروتز تحویل و ساخت و درمان طرح تشخیص صحیح روش با آشنایی   هدف کلی درس :
     تحویل از پس پایه دندانهاي و پروتز مشکالت

 

 تشخیص و طرح درهبى در بیوبراى بی دًذاى پبرضیل : هدف کلی جلسه اول
 :اول جلسه اهداف ویژه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .ا ضرح دُذاًْاع رّش ُای الزم ترای تطخیص تیواراى تی دًذاى ر-1-1

 .اًْاع آهادٍ سازی دًذاى ُای پایَ ترای پارسیل را ضرح دُذ-9-1

 .تیة هعایٌَ دُاى را ترای اهادٍ سازی تْسط پرّتس پارسیل ضرح دُذتر-1-:

 .اُذاف قالة گیری تطخیصی راترای طرح درهاى پرّتس پارسیل تیاى کٌذ-4-1

 .پرّتس پارسیل تیاى کٌذاًْاع رّش ُای اهادٍ سازی ترای جرادی را قثل از -5-1

 .تطخیص افتراقی تیي پرّتس ثاتت ّ هتذرک را در تی دًذاًی پارسیل از ُن افتراق دُذ-6-1

 

 و اضتفبده از آًهب recontouring و reshaping روظ هبی : هدف کلی جلسه دوم
 :دوم جلسه اهداف ویژه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .ای پایَ را در آهادٍ سازی دًذاى ُای پایَ تیاى کٌذاُویت اصالح کاًتْر دًذاى ُ -1-9

 .دًذاى ُای پایَ را طثقَ تٌذی کٌٌذ reshape اًْاع رّش ُای -9-9

 .را تیاى کٌذ additive tooth reshape اُویت -9-:

 .را تیاى کٌٌذ subtractive tooth reshape اُویت -4-9

 .را تیاى کٌٌذدر دًذاى ُای پایَ  reshape ًْادی ضایع ترای -5-9

 .را تر رّی دًذاى ُای پایَ ضرح دٌُذ dimple اُویت ّ ًذٍْ تراضیذى -6-9

 

 ریالیي و تعىیض بیص در پبرضیل هتحرک : سومهدف کلی جلسه 
 :سوم جلسه اهداف ویژه  

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .ریالیي ر ّ ری تیس را تعریف کٌذ -:-1

 .یس را تْضیخ دٌُذتفاّت ُای تیي ریالیي ّ ری ت -:-9

 .هْار کارترد ریالیي ّ ری تیس را ضرح دٌُذ -:-:

 tooth – tissue را در هقایسَ تا tooth supported تفاّت دالیل ریالیي ترای پرّتس ُای -:-4

support ضرح دٌُذ. 

 .هسیت ُای ّ هعایة ریالیي دُاى تاز ّ تستَ را ضرح دٌُذ -:-5

 .رای پرّتس پارسیل تْضیخ دٌُذاًْاع رّ ضِای ریالیي را ت -:-6

  
 
 
 
 
 
 



 

 ترهین و اضبفه کردى به پروتس پبرضیل :هدف کلی جلسه چهارم
 :چهارم جلسه اهداف ویژه  

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 .علل ضکست کالسپ را تْضیخ دُذ -1-4

 .را ضرح دُذ WW راُِای جلْگیری از کریستالیساسیْى هجذد -9-4

 .علل ضکستي رست اکلْزالی را تْضیخ دُذ -3-4

 .علل ضکستي تا تغییر ضکل اتصال دٌُذٍ اصلی ّ فرعی را تْضیخ دٌُذ -4-4

 .ترهین پارسیل تْسیلَ لذین کاری را تْضیخ دٌُذ -5-4

 

 ) پروتس هبی فکی صىرتی )هبگسیلىفبضیبل :پنجمهدف کلی جلسه 
 :پنجم جلسه اهداف ویژه  

 :باشد در پایان دانشجو قادر

 .طثقَ تٌذی پرّتس ُای فکی صْرتی را تْضیخ دُذ -1-5

 .ّ کارترد ُای اًِا را در پرّتس هاگسیلْفاسیال تْضیخ دُذ obturator اًْاع -9-5

 .تازسازی هٌذیثل تا پیًْذ استخْاًی ّ ًقص اى را رکر کٌذ -5-:

 .را تَ ُوراٍ هثال تْضیخ دٌُذ aramany طثقَ تٌذی -4-5

 .را تْضیخ دٌُذ speech aid ًقص پرّتساًْاع ّ  -5-5

 .را در درهاى تیواراى تا ًْاقص کاهی تْضیخ دٌُذ palatal liftًقص پرّتس -6-5

 .پرّتس ُای افسایص کام ًّقص اًِا را رکر ًوایٌذ -1-5

 
 

 منابع:

1- McCracken's Removable Partial Prosthodontics , 12e 

 

 تا پاّرپْیٌت تْضیخ ُوراٍ -سخٌراًی  روش تدریس:

 

 ایٌترًت- کاهپیْتر -پاّر پْیٌت-هاژیک ّ ّایت تْرد-ّیذئْ پرّژکتْر- کتاب وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// /////////////////////////// درصد 5   شفاهی کوئیز

یان آزمون م
 ترم 

 آزمون 

MCQ 

 50 55/8/55 درصد 02

آزمون پایان 
 ترم

 آزمون 

MCQ 

طبق برنامه امتحانی که   درصد 02
 اعالم می شود

طبق برنامه امتحانی 
 که  اعالم می شود

حضور فعال در 
 کالس

لیست حضور 
 وغیاب

   درصد  5

 

اعت مقرر در کالس حضور داشته باشند و انتظار می رود دانشجویان در س مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 در بحث به طور موثر شرکت کنند.
 
 
 
 
 

 داًشکذه: EDOًبم و اهضبی هذرش:             ًبم و اهضبی هذیر گروه:                ًبم و اهضبی هطئىل

 بریخ ارضبل :تبریخ تحىیل:                          تبریخ ارضبل:                                   ت

 



                                                                    1پروتس هبی دًذاًی پیشرفته ًظری : جدول زمانبندی درس                                   

 8:30تا  7:30چهارشنبه ها سعت  روز و ساعت جلسه :                                  

 

 مدرس موضوع هر جلسه              اریخت جلسه

1 24/6/95 
 

تشخیص و طرح درهبى در بیوبراى بی دًذاى 

 پبرضیل
 دکتر رمضانی

2 31/4/95 
 

و  recontouring و reshaping روظ هبی

 اضتفبده از آًهب

 

 دکتر رمضانی

3 7/7/95 
 

 دکتر رمضانی ریالیي و تعىیض بیص در پبرضیل هتحرک

4 14/7/95 
 

 دکتر رمضانی ن و اضبفه کردى به پروتس پبرضیلترهی

5 21/7/95 
 

 ) پروتس هبی فکی صىرتی )هبگسیلىفبضیبل

 
 دکتر رمضانی
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