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 سرامیکواحد پست و کر و روکش متال  ۱ساخت  هدف کلی

 اهداف ويژه
 

 تعیین رستوريشن مورد نیاز دندان اندو شده با توجه به میزان تخريب  ▪

-پرسلن-امتحان فريم-قالبگیری-)تراش شناخت روکش های  متال سرامیک ، مراحل کلینیکی ▪
 ساخت آنها برای بیمار )ديچ(و البراتواری  سمان کردن ( 

 ريختگیتعیین موارد انديکاسیون پست و کر  ▪

 شناخت  انواع فینیش الين با ذکر انديکاسیون ها  ▪
 شناخت انواع فرزهای تراش مورد استفاده در پروتز ثابت و کاربردهای آنها  ▪

 و تکنیک های قالبگیری شناخت مواد قالبگیری مورد استفاده در پروتز ثابت ▪

 حین قالبگیری و مواد کنترل خونريزی آشنايی با نحوه بکارگیری نخ های کنار زننده لثه ▪

 ساخت روکش موقت برای دندان پس از قالبگیریآموزش  ▪

 آشنايی با سمان ها و استفاده از آنها در پروتز ثابت ▪

 

 ۱۶ تعداد جلسات

 Demonstration ▪ روش آموزشی
 یآموزش لمیف ▪
 انجام کار تحت نظر استاد ▪

استفاده از سامانه 
 مجازی دانشگاه

 خیر

  سواالت تشريحیامتحان ورود به بخش به صورت  نحوه ارزشیابی

  نمره برای اين مبحث

نحوه محاسبه نمره 
 کل

 +۱۶کار عملی در بخش  ▪
 +۲ ابیغ حضور ▪

 -۱ و پرسنل ماریرفتار مناسب با ب ▪

 - ۱(لوساي–روپوش  -زیکنترل عفونت )م ▪

 ـ۱ازیمورد ن ليبهمراه داشتن وسا ▪

 -۲ليبه موقع وسا ليتحو ▪

 +۱پرونده لیتکم ▪

 +۲امتحان ورود به بخش ▪

 

 منابع آزمون )امتحان(
 

❖ Fixed Prosthodontics: Fundamentals of Fixed Prosthodontics. Shillingburg. 

4th ed. 2012. Chapters: 1,9,10,13,15,17, 21, 25 



 

منابع برای مطالعه 
 بیشتر

❖ Contemporarty fixed Prosthodontics (Rosenstiel 2016) 

ارتباط با استادنحوه   حضور در بخش در روزهای مقرر 
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 نکات ضروری:
  labelاستفاده از روپوش سفید برای آقایان )با دکمه های بسته( و روپوش و مقنعه آبی برای خانم ها به همراه  ❖

(، رعایت  نظافت shieldعینک و -ماسک  -صرفه جویی در مصرف مواد و استفاده از وسایل حفاظت شخصی )دستکش ❖

 (.از نمره پایان ترم دانشجو نمره 1) و کنترل عفونت

حین کار در  لیاز این قب یوسایل و MP3 Playerموبایل ،  ،  یهر نوع مواد خوراکاز آوردن وسایل شخصی،  و استفاده از  ❖

 بخش جدا خودداری نمایید.

صب      ❖ ضوردر بخش در نوبت  صر  9-12ح ساعات ح ست.     13-15 و در نوبت  ع شده ا ضور در بخش  تعریف  تاخیر در ح

محسططوم می شططود.  جلسططه بیبت 1جلسططه تاخیر معادل 3هر، توسططم منشططی بخش  شبت شططده و دقیقه 10از  بیش

یک که موجه بودن آن باید حداکثر ظرف مدت   جلسه بوده 2حداکثربیبت موجه مجاز در بخش برابر با مقررات آموزشی  

شود. در بیر این صورت متا      هفته از زمان بیبت شما در    به سرپرست بخش تحویل داده  شی  سفانه مطابق مقررات آموز

درس مردود می باشید . در ضمن در صورتیکه کار بیمار خود را در موعد مقرر تکمیل ننمایید )بیمار ناتمام در انتهای ترم(    

 ، بخش از دادن بیمار جدید به شما در واحد بعدی پروتز معذور خواهد بود. 

شته   خود  در تمامی ساعات کاری  ❖ ستاد       .یدباش  در بخش حضور دا در صورت حضور در البراتوار در ساعات بخش حتما ا

 مربوطه و منشی بخش را در جریان بگذارید.

خواهد شططد. دانشططجویان معاینه در صططورت نیاز می توانند درمانهای  نمره 2به کسططر عدم حضططور در روز معاینه منجر  ❖

 اورژانس مراجعین را انجام دهند .

برای جلوگیری از بهم  .نمره(2امتحان ورود به بخش برای آمادگی بیشططتر شططما در شططروع هر گردش برگزار می شططود ) ❖

شخیص اساتید ، ارایه سمینار و امتحان عملی پایان ریختگی در برنامه بخش از تغییر در  تاریخ امتحان معذوریم. بنا به ت

 (.نمره2بخش در انتهای گردش یا انتهای ترم برگزار خواهد شد )

به همراه داشته باشید. بدیهی است این وسایل در شروع گردش وسایل شخصی خود را که توسم بخش اعالم می شود      ❖

شما قرار نخواهد گرفت. کل    ستریل در اختیار سایل دریافتی از بخش به جز از طریق اتاق ا در پایان را   Articulatorیه و

تحویل اتاق استریل داده و برگه تسویه را به امضای مسوول اتاق استریل برسانید و ضمیمه پرونده بخش کنید.         گردش 

 ۲در صورت داشتن بدهی پس از زمان مقرر    می باشد.   هفته پس از پایان گردش Articulator 2حداکثر زمان تحویل  

سر    شما  ک شد       و  نمره از نمره پایان ترم  صفر گزارش خواهد  شما   سفانه نمره  صورت عدم تحویل متا صورت   .در  در 

 دهید.تحویل  عین آن را تهیه و به اتاق خرام و مفقود شدن وسایل 

سایل زیر را    ❖ سریع در اتمام کارها در طی هر گردش ، و شید:    به منظور ت شته با جعبه در بخش شابت: هر روز به همراه دا

. فرز متریلیم 4/1، 1با قطر  Torpedo یبا ارتفاع مختلف. فرزها متریلیم 4/1، 2/1، 8/0با قطر  کیلندریس  یفرز و فرزها

قرمز . مداد Round End Tapered and Flat End Tapered, و needle, barrel, wheel, flame ۶/۱با قطر  ۱۳۵

 (دیخود مشورت کن یاستاد راهنما افرزها حتما ب هیته ی) برا یو مشک

شروع به کار   ❖ شروع گردش  1حداکثر زمان دریافت بیمار و شکل و تاخیر در      هفته از  صورت بروز هر گونه م شد. در  می با

ستاد مربوطه اجازه کتبی کار در بخش بگیرید. حتی االمکان کار بیمار را در    شن تحویل دهید.   شروع کار ، از ا پایان روتی



ست و   هفته 2حداکثر تنها تاخیر در تحویل  شما  نمره از نمره نهایی  ۲پس از آن تاریخ پس از اتمام گردش قابل قبول ا

 کسر خواهد شد.

 .فیش پرداخت هزینه هر بیمار را حتما پیش از شروع کار ضمیمه پرونده کنید  ❖

سانید.پرونده تکمیل         پرونده هر بیمار ❖ سین البراتوار مربوطه بر ستاد و تکن ضا ا سه کاری تکمیل و به ام را در پایان هر جل

سایل ،       سویه و شی بخش دهید.  شده بیمار را  پس از اتمام کار و تحویل پروتز به بیمار،  به همراه برگه ت  ۱)تحویل من

 نمره(

 البراتوار خارج مرکز باشید و در صورت تاخیر در ارسال استاد خود را مطلع نمایید.بهتر است پیگیر کار بیمار خود از  -۱۴

ساعات        -۱۴۱۵ ست و حداکثر بیبت موجه مجاز در  شما  در کلیه کالس های تئوری الزامی ا ضور  شی ح مطابق مقررات آموز

صورت بیبت  ورای این تعداد،        17/4تئوری برابر با  شد.در  سی می با سات در ص جل سفانه  حتی در  ورت ارایه گواهی نیز متا

شرکت در امتحان پایان دوره را ندارید  ست بخش تحویل    یک هفتهحداکثر ظرف . گواهی توجیه بیبت خود را امکان  سرپر به 

 از امتحان پایان ترم شما کسر خواهد شد. نمره 5/0ازای هر جلسه بیبت بیر مجاز به دهید. 

سازنده شما می باشد. مشکالت و موارد  پیشنهادی را کتبا با سرپرست بخش        بخش آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات    -۱۶

 در میان بگذارید. 

 


