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 :معرفی کلی درس

 59-59نیمسال اول تحصیلی  

 1تعداد واحد:  

 5:99-5:99دوشنبه ساعت روز و ساعت برگزاری کالس:  

 دکتر فرزانه فریدسرکار خانم مسئول درس:  

 خانم دکتر فرزانه فریدمسئول تدوین راهنمای درس: سرکار  

 اسامی مدرسین:  

 سرکار خانم دکتر فرزانه فرید -

 سرکار آقای دکتر حسین پدرام -

 حبیب زاده سارهسرکار خانم دکتر -

 جناب آقای دکترحسن اذان گو -

 سرکار خانم دکتر شیما صفاییان -

 

 اهداف کلی واحد:

رستوریشن های تمام در پروتز های ثابت، ورنگ شاخص های زیبایی اشکال مختلف پروتزهای ثابت، در طی این دوره دانشجویان با 

مفصل المینیت، پروتزهای باند شونده فلزی و فایبرآشنا می شوند. همچنین ارتباط بین پروتز و پریودونتیکس، انواع مشکالت  و سرامیک

 فکی مورد بررسی قرار می گیرند.  گیجگاهی

 

 نحوه ارزیابی دانشجویان

تشریحی انجام می شود. امکان دارد اساتید برای جلسه ( و سواالت تستی چهارگزینه ایآزمون کتبی پایان ترم ) به شکلارزیابی  

 .کنند ویا امتحانی بصورت کوییز به عمل آورندتعیین  تکلیفی را درسی کالس نظری 

 می باشد. 1۱حداقل نمره قبولی در این واحد درسی  

 

 3راهنمای درس پروتز ثابت نظری 



 قوانین کالس:

بوده و در صورت غیبت دانشجو بیش از این تعداد با وی برابر با  جلسه ۳برابر قوانین آموزشی دانشگاه تعداد غیبت موجه مجاز  

 مقررات آموزشی رفتار می شود. 

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

 منزله غیبت خواهد بود. حضور دانشجو پس از استاد به 

 خوردن و آشامیدن در طول ساعت کالس ممنوع می باشد. 

 دانشجویان موظف به حفظ  اصول اخالقی در برخورد با اساتید و رعایت شان کالس  می باشند. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جدول زمانی بندی جلسات  

 جلسه تاریخ موضوع فصل 

اذان گودکتر    Esthetic consideration 33/6/49 1 

Esthetic consideration 33/6/49  دکتر اذان گو  3 

 Rosentiel 23 Description of color 6/7/49 3 دکتر حبیب زاده

 دکتر پدرام
Shillingburg 23 
Rosentiel 25 

All-ceramic restorations 13/7/49  9 

 دکتر پدرام
Shillingburg 23 
Rosentiel 25 

All-ceramic restorations 33/7/49  5 

 دکتر پدرام
Shillingburg 23 
Rosentiel 25 

Laminate  veneers 37/7/49 6 

 دکتر پدرام
Shillingburg 23 
Rosentiel 25 

Laminate  veneers 9/8/49 7 

 Rosentiel 26 Resin bonded fixed dental prostheses 11/8/49 8 دکتر فرید

 Rosentiel 27 Fiber reinforced fixed prostheses 18/8/49 4 دکتر صفاییان

 دکتر حبیب زاده
Shillingburg 14 
Rosentiel 5 

Perio- prostho interrelations 35/8/49 13 

فریددکتر    Failures 3/4/49 11 

 Shillingburg 8 Fixed partial denture configurations 4/4/49 13 دکترصفاییان

 Shillingburg 8 Fixed partial denture configurations 16/4/49 13 دکترصفاییان

حبیب زادهدکتر   Okeson  Temporomandibular joint disorders 33/4/49 19 

حبیب زادهدکتر   Okeson  Temporomandibular joint disorders 33/4/49 15 

 Contemporary 32 Post operative care 7/13/49 16 دکتر اذان گو

Fundamentals of fixed prosthodontics. (Shillingburg). 4th ed. 
Contemporary fixed prosthodontics. (Rosentiel). 4th ed. 

Management of temporomandibular disorders and occlusion. (Okeson). 7th ed. 
  

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

  1جلسه 

 Esthetic considerations عنوان جلسه

 دکتر اذان گو نام استاد

 آشنایی با شاخص های موثر در استتیک هدف کلی 

  محتوای درسی

  نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics منابع اصلی

Fundamentals of fixed prosthodontics 

 Esthetic analysis: volume 1. M. Fradeani منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 اهداف و محتوای درس به تفکیک جلسات



  2جلسه 

 Esthetic considerations عنوان جلسه

 دکتر اذان گو نام استاد

 آشنایی با شاخص های موثر در استتیک هدف کلی 

  محتوای درسی

  نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics منابع اصلی

Fundamentals of fixed prosthodontics 

 Esthetic analysis: volume 1. M. Fradeani منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

  3جلسه 

 Description of color عنوان جلسه

 دکتر حبیب زاده نام استاد

  هدف کلی 

 شناخت ابعاد مختلف رنگ محتوای درسی

 شناخت سیستم های مختلف رنگ

 عوامل موثر بر همانندسازی رنگ

 سیستم های انتخاب رنگ

 گذراندن واحد مواد دندانی نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 انجام شده در کالسآزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای  روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics. Chap23 منابع اصلی

 

 Fundamentals of fixed prosthodontics منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 



  4جلسه 

 All-ceramic restorations عنوان جلسه

 دکتر پدرام استادنام 

آشنایی با انواع سرامیک های دندانی، روش های ساخت رستوریشن  هدف کلی 

 های تمام سرامیک

 انواع مواد سرامیک دندانی محتوای درسی

 روش های مختلف تقویت سرامیک های دندانی

روش های مختلف ساخت رستوریشن های تمام سرامیک: 

condensation, slip casting, CAD/CAM, heat press 

 گذراندن واحد مواد دندانی نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics. Chap25 منابع اصلی

Fundamentals of fixed prosthodontics. Chap 23 

  منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

  5جلسه 

 All-ceramic restorations عنوان جلسه

 دکتر پدرام نام استاد

آشنایی با انواع سرامیک های دندانی، روش های ساخت ادامه  هدف کلی 

 رستوریشن های تمام سرامیک

 انواع مواد سرامیک دندانی محتوای درسی

 روش های مختلف تقویت سرامیک های دندانی

روش های مختلف ساخت رستوریشن های تمام سرامیک: 

condensation, slip casting, CAD/CAM, heat press 

 گذراندن واحد مواد دندانی نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics. Chap25 منابع اصلی

Fundamentals of fixed prosthodontics. Chap 23 

  منابع بیشتر برای مطالعه

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد



 

   6جلسه

 Laminate veneers عنوان جلسه

 دکتر پدرام نام استاد

 ونیررستوریشن ها آشنایی با المینیت هدف کلی 

 موارد کاربرد و عدم کاربرد المینیت محتوای درسی

 مواد سازنده المینیت ونیرها

 نحوه و میزان تراش دندان

 چگونگی سمان کردن ونیر

 مشکالت درمان

 ۱گذراندن واحد ثابت عملی ونظری  دانشجو نیازمندی های اولیه

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics25 منابع اصلی

Fundamentals of fixed prosthodontics23 

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی تماس با استادنحوه 

 

  7جلسه 

 Laminate veneers عنوان جلسه

 دکتر پدرام نام استاد

 ونیر المینیت با درمانادامه  هدف کلی 

 موارد کاربرد و عدم کاربرد المینیت محتوای درسی

 مواد سازنده المینیت ونیرها

 نحوه و میزان تراش دندان

 چگونگی سمان کردن ونیر

 مشکالت درمان

 ۱گذراندن واحد ثابت عملی ونظری  نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics25 منابع اصلی

Fundamentals of fixed prosthodontics23 

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد



 

   8جلسه

 Resin bonded fixed dental prosthesis عنوان جلسه

 دکتر فرید نام استاد

 آشنایی با پروتزهای باند شونده با رزین هدف کلی 

 آشنایی با انواع مختلف پروتزهای باند شونده محتوای درسی

 پروتزهاآشنایی با روش های مختلف ساخت 

 موارد کاربرد و عدم کاربرد پروتزهای باند شونده

 نحوه تراش دندان ها

 چگونگی سمان کردن بریج

 ۱گذراندن واحد ثابت عملی ونظری  نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics. Chap 26 منابع اصلی

 Fundamentals of fixed prosthodontics منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

   9جلسه

 Fiber reinforced fixed prosthesis عنوان جلسه

 صفاییاندکتر  نام استاد

 آشنایی با پروتز ساخته شده از کامپوزیت های تقویت شده با فایبر هدف کلی 

 ساخته شده از کامپوزیت های تقویت شده با فایبر  هایموارد کاربرد پروتز محتوای درسی

 ی تقویت شده با فایبر کامپوزیتموارد عدم کاربرد پروتزهای  

 برای بریج و کراون نحوه تراش دندان ها

 پروتز ساخته شده از کامپوزیت های تقویت شده با فایبر چگونگی سمان کردن بریج

 ۱گذراندن واحد پروتز ثابت عملی و نظری نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics. Chap 27 منابع اصلی

 Fiber-reinforced composites in clinical dentistry. Chap7 منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد



 

  13جلسه 

  Periodontics and prosthodontics interrelations عنوان جلسه

 دکتر حبیب زاده نام استاد

شناخت ارتباط بین درمان های پروتز ثابت پس از درمان های  هدف کلی 

 پریودونتال 

 root amputation, rootچگونگی درمان های پروتزی پس از  محتوای درسی

resection, bicupidization 

 . دروس پریودونتیکس نظری2گذراندن دروس ثابت عملی و نظری نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics. Chap 5 منابع اصلی

Fundamentals of fixed prosthodontics. Chap 14 

  منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

  11جلسه 

  Failures عنوان جلسه

 دکتر فرید نام استاد

 شناخت انواع موارد شکست ودالیل آنها در پروتز ثابت هدف کلی 

 شکست ناشی از تراش دندان محتوای درسی

 اکلوژنشکست ناشی از 

 شکست ناشی از انتخاب ماده رستوریتو نامناسب

 شکست در ایجاد استتیک ایده آل

 2گذراندن دروس عملی ونظری ثابت  نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics منابع اصلی

Fundamentals of fixed prosthodontics 

  منابع بیشتر برای مطالعه

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 



 

  12جلسه 

 Fixed partial denture configurations عنوان جلسه

 دکتر اذان گو نام استاد

مختلف برای جایگزینی دندان یا دندان  آشنایی با طرح درمان های هدف کلی 

 های کشیده شده

 چگونگی جایگزینی دندان های کشیده شده قدامی باال محتوای درسی

 چگونگی جایگزینی دندان های کشیده شده قدامی پایین

 چگونگی جایگزینی دندان های کشیده شده خلفی باال

 چگونگی جایگزینی دندان های کشیده شده خلفی پایین

  نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Fundamentals of fixed prosthodontics. Chap 8 منابع اصلی

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

  13جلسه 

 Fixed partial denture configurations عنوان جلسه

 دکتر اذان گو نام استاد

ادامه آشنایی با طرح درمان های مختلف برای جایگزینی دندان یا  هدف کلی 

 دندان های کشیده شده

 چگونگی جایگزینی دندان های کشیده شده قدامی باال محتوای درسی

 کشیده شده قدامی پایینچگونگی جایگزینی دندان های 

 چگونگی جایگزینی دندان های کشیده شده خلفی باال

 چگونگی جایگزینی دندان های کشیده شده خلفی پایین

  نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Fundamentals of fixed prosthodontics. Chap 8 منابع اصلی

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 



  14جلسه 

 Temporomandibular joint disorders عنوان جلسه

 دکتر حبیب زاده نام استاد

 آشنایی با مشکالت مفصل گیجگاهی فکی هدف کلی 

 آشنایی با مشکالت درون مفصل گیجگاهی فکی محتوای درسی

 آشنایی با مشکالت عضالنی مفصل گیجگاهی فکی

 آشنایی با عالئم مختلف مشکالت مفصل گیجگاهی فکی

 گذراندن دروس نظری در بخش بیماریها و پاتولوژی نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالسآزمون  روش ارزیابی

 Management of temporomandibular disorders and منابع اصلی

occlusion. 7
th

 ed. 

  منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

  15جلسه 

 Temporomandibular joint disorders عنوان جلسه

 دکتر حبیب زاده نام استاد

 ادامه آشنایی با مشکالت مفصل گیجگاهی فکی هدف کلی 

 آشنایی با مشکالت درون مفصل گیجگاهی فکی محتوای درسی

 آشنایی با مشکالت عضالنی مفصل گیجگاهی فکی

 آشنایی با عالئم مختلف مشکالت مفصل گیجگاهی فکی

 گذراندن دروس نظری در بخش بیماریها و پاتولوژی دانشجونیازمندی های اولیه 

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Management of temporomandibular disorders and منابع اصلی

occlusion. 7
th

 ed. 

  منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 



 

  16جلسه 

 Post operative cares عنوان جلسه

 دکتر اذان گو نام استاد

 آشنایی با مشکالت مختلف پس از درمان   هدف کلی 

 follow upجلسات  محتوای درسی

 معاینات دوره ای

 نحوه رعایت بهداشت 

 پروتزهای دارای مشکل خارج کردن

 گذراندن کلینیک پروتز ثابت نیازمندی های اولیه دانشجو

 Power point presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم، کوییزهای انجام شده در کالس روش ارزیابی

 Contemporary fixed prosthodontics. Chap 32 منابع اصلی

  منابع بیشتر برای مطالعه

  سیاست های اختصاصی استاد

 گروه پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 


