
 

 به نام خدا

 1پروتز کامل نظری 

 ۹۷-۹۸نیمسال دوم تحصیلی 
 ۳مکان:کالس                          ۷:۴۵-۸:۴۵شنبه  زمان :                             6ترم :

 
 تاریخ استاد رفرنس عنوان ردیف

 Zarb( 2013), Ch 1 حالت بی دندانی 1

20-14به جز صفحات  ) ) 

Heartwell( 2009), Ch 3 

 ۲۷/۱۱/۹۷ دکتر حبیب زاده

 ۴/۱۲/۹۷ دکتر حبیب زاده Zarb(2013), Ch 4 عوارض استفاده از پروتزکامل 2

 ۱۱/۱۲/۹۷ دکتر اذان گو Zarb (2013), Ch 5, P 50-80 گرفتن تاریخچه ، طرح درمان و آماده سازی بستر بی دندانی 3

 ساخت پروتز کاملخصوصیات مواد مورد استفاده در مراحل  4
 

Zarb 2013, ch7, p139-155 

Heartwell 2009, ch 2 

 ۱۸/۱۲/۹۷ دکتر حبیب زاده

 خصوصیات مواد مورد استفاده در مراحل ساخت پروتز کامل 5
 

Zarb 2013, ch7, p139-155 

Heartwell 2009, ch 2 

 ۲۵/۱۲/۹۷ دکتر حبیب زاده

 Zarb (2013), Ch8 وقالبگیری اولیهآناتومی فانکشنال فک باال  6

Heartwell (2009), Ch 3&6 

 ۱۷/۱/۹۸ عامریدکتر 

 Zarb (2013), Ch8 آناتومی فانکشنال فک پایین و قالبگیری اولیه 7

Heartwell (2009), Ch 3&6 

 ۲۴/۱/۹۸ عامریدکتر

البگیری نهایی ، قساخت تری اختصاصی ، بردرمولدینگ و  8
 ریختن کست نهایی

Zarb (2013), Ch8 

 

 ۳۱/۱/۹۸ ارشددکتر 

حرکات فک پایین : آناتومی و فیزیولوژِی با کاربرد در پروتز  9
 کامل

14و13کتاب دکتر اجاللی فصول   ۷/۲/۹۸ دکتر اذان گو 

ساخت رکورد بیس ، مراحل رکوردگیری ، ثبت روابط عمودی  10
 وافقی فکی

Zarb(2013), Ch 9 

Heartwell (2009), Ch 10 
 ۱۴/۲/۹۸ دکتر اذان گو

-Zarb (2103), Ch 10, P 204 انتخاب و چیدن دندانهای قدامی 11

215) 

Heartwell (2009), Ch 11 

 ۲۱/۲/۹۸ دکتر اذان گو

امتحان دندانهای قدامی و خلفی ، باالنس قبل ازپخت و  12
 تراش سد خلفی

Zarb (2103), Ch 11, P 230-

255 

Heartwell (2009), Ch13 

 ۲۸/۲/۹۸ دکتر ارشد

 ۴/۳/۹۸ دکتر ارشد Zarb (2013), Ch 12 مدالژ و مفل گذاری و پرداخت 13

 Zarb (2013), Ch 12 باالنس بعد از پخت و تحویل 14
Heartwell (2009), Ch 14 

&15 

 ۱۱/۳/۹۸ دکتر اذان گو

 رضیه های مختلف در اکلوژن پروتزکاملف 15
 دندانهای خلقی لینگوالیزه ،)چیدن 

N, A-A ) 

Zarb (2103), Ch 10, P 215-
229) 

Heartwell (2009), Ch  9&12 

 ۱۸/۳/۹۸ دکتر حبیب زاده

 


