
 بسمه تعالی

آزمون ملی -پروتزهای دندانی  

شامل دو مرحله پری کلینیک وکلینیک می باشد.آزمون   

مرحله : 6پری کلینیک شامل   

تمام سرامیک بر روی دندان مانت شدهروکش ( تراش 1   

بر روی دنتیک متال سرامیکروکش ( تراش 2  

( طراحی پروتز پارسیل3  

( تراش رست سیت4  

( ساخت پست پترن5  

.دقیقه می باشد 121زمان آزمون   

  قابل ذکر است که دانشجویان جهت امتحان پری کلینیک ساخت پست باید یک دندان اندو شده و مانت شده در گچ یا

قبل از امتحان آورده شود و به تایید اساتید آزمون ملی رسانده  شود وفرم تایید امضا  آکریل با رادیوگرافی پری آپیکال،

 شده گرفته شود.

 .توجه شود حتما مانتینگ نازک باشد تا تصویر ریشه در رادیوگرافی مشخص باشد 

 

 فرم امتحان پارسیل پری کلینیک به پیوست می باشد:



 



در  و ساخت موقتی سمان پست در جلسه اول، تراش دندان و ساخت پست  قالبگیری اولیه،شامل مراحل کلینیک  آزمون

فاصله جلسه اول و دوم قالبها ریخته، کستها ریخته و وکس آپ جهت ساخت موقتی بر  در .میباشددر جلسه دوم دهان بیمار 

 روی دندان انجام می شود.

  جهت آزمون کلینیکی یک بیمار نیازمند به ساخت پست و کراون همراه  برای هر دندانی داشته باشند و قبل از هر

 آزمون تاییدیه  آن از اساتید آزمون ملی گرفته شده باشد.

 

:که باید همراه داشته باشید جهت آزمون کلینیک و پری کلینیکمورد نیاز فرزها ووسایل  

 2فرز گیتس  -1

 3فرز گیتس  -2

 2ده عدد فرز الماسی تورپیدو سایز  -3

 فرز الماسی شعله شمعی -4

 12فرز الماسی فیشور فلت اند سایز  -5

 فرز الماسی کراون کاتر -6

 فرزالماسی برل -7

 14فرز الماسی نیدل  -8

 14روند سایز فرز الماسی  -9

 16فرز الماسی روند سایز  -11

 18فرز الماسی روند سایز  -11

 فرز الماسی اینورتد سایز -12

 فرز هندپیس گلابی شکل -13

 مولت سبز کمرنگ پرداخت آکریل -14

 مداد رنگی طراحی پارسیل پری کلینیک -15

ساعت امتحان عملی می باشد. 2روز، و  1آزمون پره کلینیک شامل   

ساعت می باشد. 2روز روز، هر  2آزمون کلینیکی شامل   
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