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 :مبانی پروتزهای پارسیل نام درس   

 : 4۹-5۹ دوم نیمسال تحصیلی 

 :واحد 2 تعداد واحد 

  ۹-02:21ها    شنبه چهار ˞  شنبه هادو ˞  شنبه ها برگزاری کلاس :روز و ساعت 

 :پری کلینیک محل برگزاری کلاس 

 سرکار خانم دکتر فرزانه فریدمسوول درس : 

 :دکتر شیما صفائیان مسوول تدوین راهنمای درس 

  :اسامی مدرسین 

 دکتر حسن  اذان گو 

 دکتر ساره  حبیب زاده 

 

 

 

 

 

  مبانی پروتزهای پارسیل  راهنمای درس

 

 کلی درس الف( معرفی

 



 

 

 

 :اهداف کلی واحد 

 

  :قوانین کلاس 

 بوده و در صورت غیبت دانشجو بیش از این تعداد با وی برابر با  جلسه  ۲تعداد غیبت موجه مجاز برابر قوانین آموزشی دانشگاه

 مقررات آموزشی رفتار می شود. 

  به اطلاع مدیریت محترم بخش برسانند. یک هفته پس از تاریخ غیبتدانشجویان موظف اند توجیه غیبت خود را تا حداکثر 

 .حضور دانشجو پس از استاد به منزله غیبت خواهد بود 

 .خوردن و آشامیدن در طول ساعت کلاس ممنوع می باشد 

 .دانشجویان موظف به حفظ  اصول اخلاقی در برخورد با اساتید و رعایت شان کلاس  می باشند 

 

  : نحوه ارزیابی دانشجویان 

  تعیین شده توسط استاد می باشد. در زمانهای پایان ترم و کوییز  عملیبه شکل آزمون 

  می باشد. ۲۲حداقل نمره قبولی در این واحد درسی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ب( توضیحات کلی

 



 

 

  : جدول زمانبندی جلسات 

 جلسه تاریخ موضوع استاد

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

 

 دکتر حبیب زاده

  دوره معرفی

 وسایل آشنایی و تحویل

قوس های بی دندانی و معرفی کلی اجزا طبقه بندی 

 ساعت( ۲پارسیل   )تئوری 
 

۲۱/۲/۵۹ 

 شنبه

۲ 

 دکتر پدرام

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

 ساعت( ۲گیر و بازو های گیر رایج تئوری ) 

 قالبگیری اولیه پروتزهای پارسیل

۲۲/۲/۵۹ 

 دوشنبه

۲ 

 دکتر اذان گو

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

 
 

 ساعت( ۲های اصلی )تئوری  اتصال دهنده

 ادامه  قالبگیری پروتزهای پارسیل

۲۲/۲/۵۹ 

 چهارشنبه

۳ 

 دکتر اذان گو

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

اتصال دهنده فرعی و بیس و نگهدارنده غیر مستقیم 

 ساعت( ۲)تئوری 

 ساخت تری اختصاصی

۲۹/۲/۵۹ 

 شنبه

۴ 

 دکتر حبیب زاده

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

 ساعت( ۲ماده سازی دهان)تئوری آرست و  

 ادامه ساخت تری 
 

۲۲/۲/۵۹ 

 شنبه

۹ 

 دکتر صفاییان

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

 ساعت( ۲سروی و طراحی پروتز پارسیل  )تئوری 

 طراحی پروتز پارسیل  

 

۲۵/۲/۵۹ 

 چهارشنبه

۶ 

 دکتر صفاییان

 زاده دکترحبیب -گو دکتراذان

 ساعت( ۲پارسیل  )تئوری سروی و طراحی پروتز 

 ادامه طراحی پروتز پارسیل  
 

۲/۳/۵۹ 

 شنبه

۲ 

 ۹/۳/۵۹ ماده سازی دهانآتراش انواع  رست و  دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

 دوشنبه

۱ 

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

 
 

 ۱/۳/۵۹ ماده سازی دهانآادامه تراش رست و 

 شنبه

۵ 

 دکتر فرید

دکترحبیب زاده -اذان گودکتر   
 

 ساعت( ۲روش قالبگیری در پروتزهای پارسیل )تئوری 

 تهیه کست نهایی–بوردر مولد و قالبگیری نهایی 

۲۲/۳/۵۹ 

 دوشنبه

 

۲۲ 



  دکترحبیب زاده -اذان گودکتر
 

 ۲۲/۳/۵۹ تهیه کست نهایی -ادامه بوردر مولد و قالبگیری نهایی

 چهارشنبه

۲۲ 

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

 

 

 ۲۲/۳/۵۹ سروی کست نهایی

 دوشنبه

۲۲ 

 ۲۵/۳/۵۹ ریلیف و بلوک اوت کست دکترحبیب زاده -اذان گودکتر

 چهارشنبه

۲۳ 

دکترحبیب زاده -اذان گودکتر  ۲۲/۳/۵۹ دوبلیکیت و وکس اپ پروتز پارسیل 

 شنبه

۲۴ 

دکترحبیب زاده -اذان گودکتر  ثبت رابطه و چیدمان اینوستینگ و ریختگی  

 

۲۴/۳/۵۹ 

 دوشنبه

۲۹ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  0جلسه 

 مقدمات پروتزهای پارسیل عنوان جلسه

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر                نام استاد

 

 

 

 پروتز پارسیل ملاحظات عمومی  هدف کلی 

 دندانی پارسیل در ایران ی بیژشاخصها و اپیدمیولو  محتوای درس

 و معرفی کلی اجزا پارسیل    مقدمه بر پروتز پارسیل 

 ی و طبقه بندی قوسهای بی دندانیژترمینولو 

  

 سخنرانی  روش تدریس
 demonstration 

    موزشیآفیلم    

  
 

 کوییز روش ارزیابی

 McCracken’s Removable Partial منابع اصلی
Prosthodontics. 12th ed.chapter 1&2&3 

 

 Stewart’s Clinical Removable Partial منابع برای مطالعه بیشتر
1 ed chapter thProsthodontics. 4  

  

 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

 جلسه( 01)  اهداف و محتوای درس به تفکیک جلسات

 

 



 

  2و  2جلسه 

 پروتزهای پارسیل قالبگیری عنوان جلسه

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر               نام استاد

 

  

 پروتزهای پارسیلاولیه قالبگیری اهداف و نحوه  هدف کلی 

 قالبگیری پروتزهای پارسیل  محتوای درس

 یناتژلآگیهای ژخواص فیزیکی و وی 

  ن برای هر بیمارآانتخاب تری و نحوه اختصاصی کردن 

 موقعیت بیماردر طی قالبگیری 

 قالبگیری اولیه 

  تهیه کست های تشخیصی 

 ساخت کستهای تشخیصی اهداف 

  

 سخنرانی  روش تدریس
 demonstration 

    موزشیآفیلم    

 انجام کار تحت نظر استاد راهنما 
 

 آزمون عملی   روش ارزیابی

 کوییز 

 McCracken’s Removable Partial منابع اصلی
Prosthodontics. 12th ed.chapter 15 

 

 Clinical Removable Partial Stewart’s منابع برای مطالعه بیشتر
5ed chapter  thProsthodontics. 4 

  

 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 



 

  4جلسه 

 تری اختصاصی عنوان جلسه

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر نام استاد

 

 

 ساخت تری اختصاصی فک بالا  هدف کلی 

اجزائ پروتز پارسیل و توضیح کلی در رابطه با   محتوای درس

 گیهای این اعضاژخصوصیات و وی

 ساخت تری اختصاصی فک بالا 

  

 سخنرانی  روش تدریس
 demonstration 

    موزشیآفیلم    

 انجام کار تحت نظر استاد راهنما 
 

 آزمون عملی   روش ارزیابی

 کوییز 

 Stewart’s Clinical Removable Partial منابع اصلی
Prosthodontics. 4th ed chapter 5 

 

 McCracken’s Removable Partial منابع برای مطالعه بیشتر
Prosthodontics. 12th ed.chapter  15 

  

  

 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

 

 



  5جلسه 

 تری اختصاصی عنوان جلسه

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر          نام استاد

 

       

 ساخت تری اختصاصی فک پایین هدف کلی 

 

 ارزیابی  کست تشخیصی   محتوای درس

 اصول طراحی پروتز پارسیل 

 فلسفه های طراحی پروتزهای پارسیل 

 بیومکانیک پروتز های پارسیل 

 ساخت تری اختصاصی فک پایین 

  

 سخنرانی  روش تدریس
 demonstration 

    موزشیآفیلم    

  راهنماانجام کار تحت نظر استاد  

 آزمون عملی   روش ارزیابی

 کوییز 

 Stewart’s Clinical Removable Partial منابع اصلی
Prosthodontics. 4th ed chapter 5 

 

 McCracken’s Removable Partial منابع برای مطالعه بیشتر
Prosthodontics. 12th ed.chapter  15 

  

  

 دندانیبخش پروتزهای  نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

 



  6  1,جلسه

 ۲طراحی پروتز پارسیل  عنوان جلسه

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر            نام استاد

 

     

 طراحی پروتز پارسیل و سروی هدف کلی 

 طراحی پروتز پارسیل  محتوای درس

 معرفی سرویور 

 ر ب نحوه تعیین مسیر نشست و برخواست پروتز پارسیل

 اساس مک کراکن و استوارت

 طراحی بر روی کست های تشخیصی 

 تریپاد کردن  

  

 سخنرانی  روش تدریس
 demonstration 

    موزشیآفیلم    

 انجام کار تحت نظر استاد راهنما  

 آزمون عملی   روش ارزیابی

 کوییز 

 McCracken’s Removable Partial منابع اصلی
Prosthodontics. 12th ed.chapter 10&11 

 

 Stewart’s Clinical Removable Partial منابع برای مطالعه بیشتر
7ed chapter  thProsthodontics. 4 

  

 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

 

 



  8 و   ۹  جلسه

 ماده سازی دهانآ عنوان جلسه

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر          نام استاد

 

       

 ماده سازی دهانآتراش رست و  هدف کلی 

 ماده سازی دهان آنحوه و ترتیب مراحل   محتوای درس

 رست و جایگاه رست 

 رست انواع  تراش 

  

 سخنرانی  روش تدریس
 demonstration 

    موزشیآفیلم    

 انجام کار تحت نظر استاد راهنما 
 

 آزمون عملی   روش ارزیابی

 کوییز 

 McCracken’s Removable Partial منابع اصلی
Prosthodontics. 12th ed.chapter 13 

 

 Stewart’s Clinical Removable Partial منابع برای مطالعه بیشتر
9ed chapter  thProsthodontics. 4  

  سیاست های اختصاصی استاد

 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  00و 01جلسه 

 قالبگیری اصلی عنوان جلسه

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر نام استاد

 

 

 شناخت مواد و نحوه قالبگیری نهایی پروتز پارسیل  هدف کلی 

 اتصال دهنده های اصلی رایج 

 خصوصیات مواد قالبگیری الاستومریک  محتوای درس

  روش قالبگیری در پروتزهای پارسیل متکی بر دندان 

  در پروتزهای پارسیل متکی بر دندان و روشهای قالبگیری

 بافت

 اتصال دهنده های اصلی رایج 

 بوردر مولد و قالبگیری نهایی فک بالا 

 بوردر مولد و قالبگیری نهایی فک پایین 

 نوشتن دستور کار 

 باکسینک 

 ریختن قالب نهایی 

 تهیه کست نهایی 

  

 سخنرانی  روش تدریس
 demonstration 

  موزشیآفیلم    

  تحت نظر استاد راهنماانجام کار  
 

 آزمون عملی   روش ارزیابی

 کوییز 

 McCracken’s Removable Partial منابع اصلی
Prosthodontics. 12th ed.chapter 15 &16 

 

 Stewart’s Clinical Removable Partial منابع برای مطالعه بیشتر
2ed chapter 1 thProsthodontics. 4  

  

 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 



   02جلسه 

 سروی و طراحی مستر کست عنوان جلسه

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر              نام استاد

 

   

 سروی و طراحی مستر کست هدف کلی 

 سروی و طراحی مستر کست های فک بالا و پایین  محتوای درس

 نوشتن دستور کار برای لابراتوار 

  اولیه دانشجونیازمندیهای 

 سخنرانی  روش تدریس
 demonstration 

    موزشیآفیلم    

 انجام کار تحت نظر استاد راهنما  
 

 آزمون عملی   روش ارزیابی

 کوییز 

 McCracken’s Removable Partial منابع اصلی
Prosthodontics. 12th ed.chapter 18&19 

 Removable Partial Stewart’s Clinical منابع برای مطالعه بیشتر
10ed chapter  thProsthodontics. 4 

  سیاست های اختصاصی استاد

 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  05الی  02جلسه

 مراحل لابراتواری  عنوان جلسه

 دکترحبیب زاده -اذان گودکتر                نام استاد

 

 

                

 

 مراحل لابراتواری پس از ثبت رابطه هدف کلی 

 ریلیف و بلوک اوت کست اصلی  محتوای درس

 دوبلیکیت 

 وکس اپ 

 ینگاینوست 

 ریختگی 

  ثبت رابطه 

 ن در پروتزهای پارسیلژاکلو 

  نیازمندیهای اولیه دانشجو

 سخنرانی  روش تدریس
 demonstration 

    موزشیآفیلم 

 کوییز روش ارزیابی

 McCracken’s Removable Partial منابع اصلی
Prosthodontics. 12th ed.chapter 18& 17 

 

 Stewart’s Clinical Removable Partial منابع برای مطالعه بیشتر
&13 10&11ed chapter  thProsthodontics. 4 

  سیاست های اختصاصی استاد

 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 


