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الف) معرفی کلی درس
 نام درس :پروتز پارسیل نظری 2
 نیمسال تحصیلی  :اول ۴5-۴۹
 تعداد واحد1:
 روز و ساعت برگزاری کالس  :شنبه ها 11-1۹
 محل برگزاری کالس:
 مسوول درس :سرکار خانم دکتر فرزانه فرید
 مسوول تدوین راهنمای درس :دکتر شیما صفائیان
 اسامی مدرسین:
 سرکار خانم دکتر فرزانه فرید
 سرکار خانم دکتر ساره حبیب زاده
 جناب آقای دکتر حسن اذان گو
 جناب آقای دکتر ابوالبشری
 سرکار خانم دکتر شیما صفائیان

ب) توضیحات کلی

 اهداف کلی واحد:

 قوانین کالس:
 تعداد غیبت موجه مجاز برابر قوانین آموزشی دانشگاه  ۳جلسه بوده و در صورت غیبت دانشجو بیش از این تعداد با وی برابر با
مقررات آموزشی رفتار می شود.
 دانشجویان موظف اند توجیه غیبت خود را تا حداکثر یک هفته پس از تاریخ غیبت به اطالع مدیریت محترم بخش برسانند.
 حضور دانشجو پس از استاد به منزله غیبت خواهد بود.
 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.

 نحوه ارزیابی دانشجویان :
 به شکل آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا کوییز و تکالیف تعیین شده توسط استاد مربوطه هر جلسه
می باشد.
 حداقل نمره قبولی در این واحد درسی  ۲۱می باشد.

:  جدول زمانبندی جلسات

استاد

فصل

موضوع

تاریخ

جلسه

دکترفرید

McCracken 12

Diagnosis and treatment planning

94/6/28

1

دکتر حبیب زاده

McCracken 13

Preparation of the mouth

94/7/4

2

دکتر صفاییان

McCracken 14

Preparation of abutment teeth

94/7/11

3

دکتر اذان گو

McCracken 16

Support for distal extension
denture base

94/7/18

4

دکترابوالبشری

McCracken 17

Occlusal relationship for RPD

94/7/25

5

دکتراذان گو

McCracken 18

Laboratory procedures

94/8/9

6

دکتراذان گو

McCracken 18

Laboratory procedures

94/8/16

7

دکترابوالبشری

McCracken 20

Initial placement, adjustment and
servicing of RPD

94/8/23

8

Stewart 17

Post insertion observations

94/8/33

9

دکترحبیب زاده

McCracken 22

Reline, rebase and repair in RPDs

94/9/7

13

دکترصفاییان

McCracken 23

Interim RPDs

94/9/14

11

دکترصفاییان

12

94/9/28

RPD considerations in
maxillofacial prosthetics

McCracken 24

13

94/13/5

Attachments for RPDs

Stewart 21

دکترحبیب زاده
دکترفرید

McCracken’s Removable Partial Prosthodontics. 12th ed.
Stewart’s Clinical Removable Partial Prosthodontics. 4th ed.

ج) اهداف و محتوای درس به تفکیک جلسات (  ۱۱جلسه)

جلسه ۱
عنوان جلسه

Diagnosis for fixed partial denture

نام استاد

خانم دکتر فرید

هدف کلی

معرفی مراحل تشخیص و طرح درمان در بیماران پروتز
پارسیل
 هدف از درمان
 مصاحبه با بیمار
 معاینات بالینی
 کست های تشخیصی
 ثبت روابط ومانت کستهای تشخیصی
 یافته های تشخیصی
 کنترل عفونت
 تشخیص افتراقی پروتز ثابت یا پارسیل متحرک
 انتخاب الیاژ فریم ورک

محتوای درس

نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس

PowerPoint presentation

روش ارزیابی

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter21

منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر

Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed chapter5&6

سیاست های اختصاصی استاد
بخش پروتزهای دندانی

نحوه تماس با استاد

جلسه۲
عنوان جلسه

Preparation of the mouth

نام استاد

خانم دکتر حبیب زاده

هدف کلی

اصول آماده سازی دهان برای پروتز پارسیل

محتوای درس







جراحی های الزم برای پروتز پارسیل
آماده سازی انساج تحریک شده و بد بکار گرفته شده
آماده سازی پریودنتال
تنظیم اکلوژن
آماده سازی دندان پایه و تراش رست

نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس

PowerPoint presentation

روش ارزیابی

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter13

منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر

Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed chapter10

سیاست های اختصاصی استاد
نحوه تماس با استاد

جلسه ۱

بخش پروتزهای دندانی

عنوان جلسه

Preparation of abutment teeth

نام استاد

خانم دکتر صفائیان

هدف کلی

نحوه و مراحل آماده سازی دندان های پایه

محتوای درس










طبقه بندی دندان پایه
مراحل آماده سازی دندان های پایه بر روی مینا
مراحل آماده سازی دندان های پایه با روشهای
محافظه کارانه
مراحل آماده سازی دندان های پایه بر روی کراون
اسپلینت کردن دندانهای پایه
Use isolated teeth as abutment
دندانهای قدامی از دست رفته
ساخت رستوریشنها در انطباق با پارسیل موجود

نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس

PowerPoint presentation

روش ارزیابی

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter14

منابع برای مطالعه بیشتر

Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed chapter10
سواالت امتحان پایان ترم بر مبنای رفرنس اصلی طرح خواهد
شد.
بخش پروتزهای دندانی

منابع اصلی

سیاست های اختصاصی استاد
نحوه تماس با استاد

جلسه ۴
عنوان جلسه

Support for distal extension denture base

نام استاد

اقای دکتر اذان گو

هدف کلی

معرفی انواع ساپورت برای بیس پروتزهای پارسیل انتهای آزاد

محتوای درس

 بررسی فاکتورهای تاثیرگذار در ساپورت بیس
پروتزهای پارسیل انتهای آزاد
 قالبگیری آناتومیک
 روش های بدست آوردن ساپورت فانکشنال برای
بیس انتهای آزاد

نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس
روش ارزیابی
منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر

PowerPoint presentation
آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter16
Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed Chapter 13

سیاست های اختصاصی استاد
بخش پروتزهای دندانی

نحوه تماس با استاد

جلسه ۵
عنوان جلسه

Occlusal relationship for RPD

نام استاد

آقای دکتر ابوابشری

هدف کلی

معرفی و نحوه برقراری روابط اکلوزالی در پروتز پارسیل

محتوای درس







تماسهای اکلوزالی مطلوب در پروتز پارسیل
روشهای برقراری روابط اکلوزالی
انواع رکوردهای بین اکلوزالی
مواد دندانهای مصنوعی
ثبت روبط برای پروتز پارسیل فک پایین در مقابل
پروتز کامل فک باال

نیازمندیهای اولیه دانشجو
PowerPoint presentation

روش تدریس
روش ارزیابی
منابع اصلی

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter17
Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed chapter14

منابع برای مطالعه بیشتر
سیاست های اختصاصی استاد

بخش پروتزهای دندانی

نحوه تماس با استاد

جلسه ۶
عنوان جلسه

Laboratory procedures

نام استاد

اقای دکتر اذان گو

هدف کلی

مراحل البراتواری ساخت پروتز پارسیل

محتوای درس









دوبالژ کست اصلی
 Waxingفریم ورک
اتصال بازویwrought wire
spuring
investing
burn out
casting

Removing from investment 
 فریم ورکFinishing and polishing 
Making record bases 
نیازمندیهای اولیه دانشجو
PowerPoint presentation

روش تدریس

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter18
Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed. chapter11

روش ارزیابی
منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر
سیاست های اختصاصی استاد

بخش پروتزهای دندانی

نحوه تماس با استاد

۷ جلسه
Laboratory procedures

عنوان جلسه

اقای دکتر اذان گو

نام استاد

مراحل البراتواری ساخت پروتز پارسیل

هدف کلی
محتوای درس










Occlusion Rim
ساخت تمپلیت گچی
چیدن دندانها ی خلفی در مقابل کست تمپلیت
نوع دندانهای قدامی
موم گذاری و اینوستمنت پروتز پارسیل قبل از پخت
بیس اکریلی
نحوه پخت دنچر
ریمانت و اصالح اکلوژن
مراحل پرداخت پروتز پارسیل

نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس

PowerPoint presentation

روش ارزیابی

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter18

منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر

Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed chapter11

سیاست های اختصاصی استاد
نحوه تماس با استاد

بخش پروتزهای دندانی

جلسه ۸
عنوان جلسه

Initial placement, adjustment and servicing of
RPD
اقای دکتر ابوالبشری

هدف کلی

تحویل پروتز به بیمار ˛ تنظیم و سرویس های بعدی پروتز
پارسیل
 منطبق کردن سطوح زیرین بیس دنچر
 تنظیم تداخالت اکلوزالی ناشی از فریم پروتز
 تنظیم اکلوژن هماهنگ با دندانهای طبیعی و
مصنوعی
 آموزش بیمار
 کنترل بعدی بیمار

نام استاد

محتوای درسی

نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس
روش ارزیابی
منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر

PowerPoint presentation
آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter20
Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed chapter16

سیاست های اختصاصی استاد
نحوه تماس با استاد

بخش پروتزهای دندانی

جلسه ۹
عنوان جلسه

Post insertion observations

نام استاد

خانم دکتر صفائیان

هدف کلی

مشاهدات پس از تحویل پروتز پارسیل

محتوای درسی







آزردگی بافت نرم
آزردگی دندانها
شکایات بیمار( تهوع .مشکالت تکلمی .گاز گرفتن
گونه یا زبان.مشکل جویدن  .بی ثباتی پروتز)
مانت مجدد
آموزش های بیمار

نیازمندیهای اولیه دانشجو
PowerPoint presentation

روش تدریس
روش ارزیابی
منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر
سیاست های اختصاصی استاد
نحوه تماس با استاد

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed.chapter17
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter20
سواالت امتحان پایان ترم بر مبنای رفرنس اصلی طرح خواهد
شد.
بخش پروتزهای دندانی

جلسه ۱۱
عنوان جلسه

Reline, rebase and repair in RPDs

نام استاد

خانم دکتر حبیب زاده

هدف کلی

آشنایی با روشهای ترمیم و اضافه کردن به پروتز پارسیل

محتوای درسی

شکستن کالسپها
شکستن رست اکلوزالی
مشکل در اتصال دهنده های اصلی یا فرعی
از دست رفتن دندانهای پایه و غیر پایه
ترمیم به وسیله لحیم کاری







نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس
روش ارزیابی
منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر

PowerPoint presentation
آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter22
Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed chapter18

سیاست های اختصاصی استاد
نحوه تماس با استاد

بخش پروتزهای دندانی

جلسه ۱۱
عنوان جلسه

Interim RPDs

نام استاد

خانم دکتر صفائیان

هدف کلی

آشنایی با انواع و روشهای ساخت پروتزهای پارسیل موقتی

محتوای درس

 دالیل ساخت پروتزهای پارسیل موقتی
 مراحل کلینیکی ساخت پروتزهای پارسیل موقتی
 مراحل کلینیکی نشاندن پروتزهای پارسیل موقتی

نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس

PowerPoint presentation

روش ارزیابی

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter23

منابع برای مطالعه بیشتر

Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed chapter19
سواالت امتحان پایان ترم بر مبنای رفرنس اصلی طرح خواهد
شد.
بخش پروتزهای دندانی

منابع اصلی

سیاست های اختصاصی استاد
نحوه تماس با استاد

جلسه ۱۲
عنوان جلسه

RPD considerations in maxillofacial
prosthetics
خانم دکتر حبیب زاده

هدف کلی

آشنایی با انواع دنچر پارسیل متحرک در پروتزهای فکی
صورتی
 طبقه بندی پروتزهای فکی صورتی

نام استاد

محتوای درسی







پروتزهای مرحل قبل و بعد از جراحی و مشکالت
مالحظات طراحی پروتزهای فکی صورتی
نکاتی که در جراحی بایستی رعایت شود
انواع ضایعات فک باال و پروتزهای مورد تجویز
برای هر ضایعه و مالحظات و مشکالت در هر یک
از انواع پروتز
انواع ضایعات فک پایین و پروتزهای مورد تجویز
برای هر ضایعه و مالحظات و مشکالت در هر یک
از انواع پروتز

نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس

PowerPoint presentation

روش ارزیابی

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و بعضا
کوییز
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter24

منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر
سیاست های اختصاصی استاد
نحوه تماس با استاد

بخش پروتزهای دندانی

جلسه ۱۱
عنوان جلسه

Attachments for RPDs

نام استاد

خانم دکتر فرید

هدف کلی

آشنایی با انواع اتچمنت ها در پروتزهای پارسیل و نحوه
کاربرد آنها
 آشنایی با تعاریف نگهدارنده داخل تاجی و خارج
تاجی
 معرفی طبقه بندی های در ارتباط با اتچمنت ها
 مزایا و موارد کاربرد اتچمنتها
 فلسفه های موجود در طراحی پروتز های پارسیل
 معایب و موارد عدم کاربرد اتچمنتها


محتوای درسی

نیازمندیهای اولیه دانشجو
روش تدریس

PowerPoint presentation

روش ارزیابی

آزمون کتبی پایان ترم (سواالت تستی چهارگزینه ای) و احتماال
کوییز
Stewart’s Clinical Removable Partial
Prosthodontics. 4th ed 21
McCracken’s Removable Partial
Prosthodontics. 12th ed.chapter7

منابع اصلی
منابع برای مطالعه بیشتر

سیاست های اختصاصی استاد
نحوه تماس با استاد

بخش پروتزهای دندانی

