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 2931بازنگری سال 



 

 

 :مقدمه

سال از ایجاد دوره های تخصصی  52حدود انفجار اطالعات درجهان و ایران و نیز گذشت  با توجه به پیشرفت پرشتاب علوم و

در این جهت به استناد اساسنامه شورای . دندانپزشکی در کشور، بازنگری برنامه آموزشی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می نمود

های بازنگری برنامه مسئولیت( 52/1/09 مورخ)مصوبات پانزدهمین نشست این شورا  8آموزش دندانپزشکی و تخصصی و بند 

این کمیسیون جهت نیل به این هدف، ده . ریزی آموزشی علوم دندانپزشکی محول گردیدهای تخصصی به کمیسیون برنامهدوره

هیئت علمی ممتحنه و ارزشیابی، مدیران با سابقه اجرایی و برخی شایستگان جوان  ءترکیب تعدادی از اعضا کمیته کشوری را با

نظرخواهی از خبرگان ، دانش آموختگان و دستیاران شاغل به تحصیل و نیز بررسی محتوای  ها باهر یک از این کمیته. تشکیل داد

هم اینک با  .نمود ارائهبرنامه آموزشی در کشورهای مختلف جهان، برنامه آموزشی جدیدی تدوین و به کمیسیون برنامه آموزشی 

دندانی توسط کمیسیون برنامه ریزی آموزشی علوم لطف و عنایت الهی بازنگری برنامه آموزش دوره تخصصی رشته پروتزهای 

 .تایید شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی به مرحله اجرا گذاشته می شود دندانپزشکی به انجام رسیده و با

 :تعریف

های تخصصی دندانپزشکی است که شامل پروتزهای ثابت، متحرک کامل، متحرک پارسیل، متحرک پروتزهای دندانی یکی از دوره

 باشد و در صورت اتمام موفقیت آمیز دوره دانشگاهی به صدور گواهینامه تخصصی های دندانی میفک و صورت و ایمپلنت

دانش آموختگانی که در امتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصالح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی . انجامدمی

 .گردندبه اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نائل می ،شود توفیق داشته باشندطراحی و برگزار می

 :هدف کلی

و هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصصین پروتزهای دندانی است که از نظر سطح آگاهی و دانش، میزان اعتقاد و باور 

خدمات پیشگیری و  ارائهخود قادر به  یهای ملی و جهانی باشند و عالوه بر اینکه در حیطه تخصصمهارتهای عملی در حد استاندارد

نموده و در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش در حیطه  ارائهبتوانند خدمات آموزشی  ،درمانی با کیفیت مطلوب باشند

 .درشته تخصصی نقش فعال ایفا نماین این

 :اهداف اختصاصی

 :های زیر را کسب نموده باشندناییدانش آموختگان دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی باید توا

 شناخت کامل از دستگاه استوماتوگناتیک و اکلوژن و بیماریهای آنها. 



 

 

 توانایی در تشخیص، طرح درمان و بازسازی نسوج از دست رفته داخل دهانی. 

 توانایی در تشخیص، طرح درمان و بازسازی نسوج از دست رفته خارج دهانی. 

 ن و رفع مشکالت اکلوژن و مفصل گیجگاهی فکیتوانایی در تشخیص، طرح درما. 

 کسب توانایی تدریس، تحقیق و دسترسی به منابع علمی. 

 :ضرورت و اهمیت

 و متوازن جامعه ایفای نقش در تامین سالمتی به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار. 

 های درمانیکیفیت زندگی و کاهش هزینهءپیشگیری از ایجاد و بروز عوارض بی دندانی با توجه به شیوع آنها، ارتقا. 

 سطح سالمت افراد جامعه ءدرمان صحیح جایگزینی دندان و نسوج مرتبط از دست رفته و اهمیت آن در تامین، حفظ و ارتقا. 

 اطالع از آخرین دستاوردهای علمی و تخصصی ضرورت آشنایی و. 

 فاده مناسب از نتایج آنهااهمیت انجام پژوهش و تولید علم در گسترش مرزهای دانش و است. 

 :طول دوره

سال و به صورت تمام وقت طبق آیین نامه و مقررات شورای آموزش دندانپزشکی و  3 طول دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی

 .تخصصی می باشد

 :شکل نظام آموزشی

انواع . می باشد واحدیس به صورت و در مورد درو( نیمسال)به صورت ترمی  پروتزهای دندانینظام آموزشی دوره تخصصی رشته 

 اند که در قالب دروس علوم پایه، علوم وابسته و علوم تخصصیکارگاهی تنظیم شده عملی و -نظری دروس به شکل نظری، عملی،

 .گردندمی ارائه

 :ترکیب دروس

 :باشددوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی شامل دروس علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیر می 

این دروس به عنوان زیر ساخت سایر علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارائه آنها نوآموزی،  :دروس علوم پایه

 .یادآوری و تعمیق مباحثی است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است

 ارائه و اختصاصی علوم پایه مشترک صورتبه که اند از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده واحد 11دروس علوم پایه جمعاً 

 .شوندمی



 

 

های تخصصی دندانپزشکی به بحث پرداخته و دانش، این دروس در مورد ارتباط علمی متقابل سایر رشته :دروس علوم  وابسته

ها ، اولویت ها، محدودیتهاه نحوی که دستیاران با شناخت توانائیگیری صحیح را به دستیاران آموزش می دهد بخالقیت و تصمیم

 .درمان جامع به بیماران کسب نمایند ارائهتیمی را جهت  توانایی شرکت در کار ،های نوین در علوم مرتبطو پیشرفت

 ارائههای آموزشی مرتبط مشترک با گروه صورتبه که اند از دوره تخصصی را به خود اختصاص دادهواحد  5این دروس جمعاً 

 .خواهند شد

 :دروس علوم تخصصی

سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی  ءدهند با هدف ارتقااین دروس که محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می

 .شوندمناسب در حیطه پروتزهای دندانی آموزش داده می

توسط اساتید گروه آموزشی مربوط آموزش داده خواهند که اند از دوره تخصصی را به اختصاص داده واحد 2/08 این دروس جمعاً

 .شد

 

 .واحد است 2/111دوره تخصصی رشته پروتزهای دندانی جمعاً  یدرس یجمع کل واحدها

  



 

 

 پروتزهاي دندانيجدول دروس علوم پايه مشترك دوره تخصصي رشته  (الف
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  1 21 - - 1 - - (1)آموزش پزشکی  1

  5 195 - - 5 - - (5)آموزش پزشکی  5

  EBD - - 5 - - 195 5روش تحقیق و  3

  1 21 - - 1 - - ++فتوگرافی بالینی 4

  2/9 54 - - 2/9 - - فوریت های پزشکی 2

  1 21 - - 1 - - قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای 6

  1 21 - - 1 - - ماریب یمنیکنترل عفونت و ا 2

  1 21 - - 1 - - ++مدیریت و حاکمیت بالینی 8

 - 5/9 384 - - 5/9 - - جمع

 .واحد را انتخاب کند کیحداقل  دیبا اریدست. باشندیم یدروس بصورت انتخاب نیا ++

 پروتزهاي دندانيجدول دروس علوم پايه اختصاصي دوره تخصصي رشته  (ب
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 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد
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  1 - - 12 - - 1 آسیب شناسی و بیماریهای دهان 0

  2/9 - 12 - - 2/9 - آناتومی سر و گردن کاربردی  19

  2/9 - - 0 - - 2/9 ایمنی شناسی و میکروب شناسی دهان 11

  2/9 - - 0 - - 2/9 فارماکولوژی 15

  5/2 - 71 45 - 5/0 2 جمع

 پروتزهاي دندانيجدول دروس علوم وابسته دوره تخصصي رشته  (ج
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  1 - 12 0 - 2/9 2/9 رادیولوژی دندان و فک و صورت 13

  1 - 12 0 - 2/9 2/9 سمینار بین بخشی تشخیص و طرح درمان 14

  2 - 43 78 - 7 7 جمع



 

 

 پروتزهاي دندانيتخصصي دوره تخصصي رشته دروس علوم جدول  (د
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  TMJ (1) 2/9 1 - 0 12 - 2/1اختالالت  12

  TMJ (5) 2/9 1 - 0 12 - 2/1اختالالت  16

  1 - - 12 - - 1 (1)اکلوژن نظری  12

  1 - - 12 - - 1 (5)اکلوژن نظری  18

  1 - 34 - - 1 - (پری کلینیک( )1)اکلوژن عملی  10

  1 - - 12 - - 1 (1)ایمپلنت نظری  59

  1 - - 12 - - 1 (5)ایمپلنت نظری  51

  2/1 - 12 12 - 2/9 1 پری کلینیک ایمپلنت  55

  1 - 34 - - 1 - الف  -(1)ایمپلنت عملی  53

  1 - 34 - - 1 - ب  -(1)ایمپلنت عملی  54

  1 - 34 - - 1 - الف  -(5)ایمپلنت عملی  52

  1 - 34 - - 1 - ب  -(5)ایمپلنت عملی  56

  1 - - 12 - - 1 بررسی مقاالت ایمپلنت 52

  1 - - 12 - - 1 بررسی مقاالت پروتز پارسیل 58

  1 - - 12 - - 1 بررسی مقاالت پروتز ثابت 50

  1 - - 12 - - 1 بررسی مقاالت پروتز کامل 39

  3 - - 21 - - 3 (1)بررسی مقاالت پروتزهای دندانی  31

  3 - - 21 - - 3 (5)بررسی مقاالت پروتزهای دندانی  35

  5 195 - - 5 - - (1)پایان نامه  33

  5 195 - - 5 - - (5)پایان نامه  34

  5 - 68 - - 5 - (3)پایان نامه  32

  5 195 - - 5 - - (4)پایان نامه  36

  5 195 - - 5 - - (2)پایان نامه  32

  2/1 - - 56 - - 2/1 (1)ثابت نظری پروتز  38

  2/1 - - 56 - - 2/1 (5)پروتز ثابت نظری  30

  2 - 129 - - 2 - (پری کلینیک( )1)پروتز ثابت عملی  49

  4 - 136 - - 4 - (5)پروتز ثابت عملی  41

  5 - 68 - - 5 - الف -(3)پروتز ثابت عملی  45

  5 - 68 - - 5 - ب -(3)پروتز ثابت عملی  43

  2/5 - 82 - - 2/5 - الف -(4)پروتز ثابت عملی  44

  2/5 - 82 - - 2/5 - ب -(4)پروتز ثابت عملی  42

  2/1 - - 56 - - 2/1 (1)پروتز متحرک پارسیل نظری  46
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  2/1 - - 56 - - 2/1 (5)پروتز متحرک پارسیل نظری  42

  2/1 - - 56 - - 2/1 (1)پروتز متحرک کامل نظری  48

  2/1 - - 56 - - 2/1 (5)پروتز متحرک کامل نظری  40

  2/1 - - 56 - - 2/1 (1)پروتزهای ماگزیلوفاسیال نظری  29

  2/1 - - 56 - - 2/1 (5)پروتزهای ماگزیلوفاسیال نظری  21

  6 - 594 - - 6 - (پری کلینیک( )1)پروتز متحرک عملی  25

  4 - 136 - - 4 - (5)پروتز متحرک عملی  23

  1 - 34 - - 1 - (1)پری کلینیک ماگزیلوفاشیال  24

  3 - 195 - - 3 - الف -(3)ماگزیلوفاشیال / عملی کپروتز متحر 22

  3 - 195 - - 3 - ب -(3)ماگزیلوفاشیال / عملی کپروتز متحر 26

  3 - 195 - - 3 - الف -(4)ماگزیلوفاشیال / عملی کپروتز متحر 22

  3 - 195 - - 3 - ب -(4)ماگزیلوفاشیال / عملی کپروتز متحر 28

  1 - - 12 - - 1 (Esthetic Dentistry)دندانپزشکی زیبایی  20

  1 - 12 0 - 2/9 2/9 الف -(Case Presentaion( )1)سمینار ارائه مورد  69

  1 - 12 0 - 2/9 2/9 ب -(Case Presentaion( )1)سمینار ارائه مورد  61

  1 - 12 0 - 2/9 2/9 الف -(Case Presentation( )5)سمینار ارائه مورد  65

  1 - 12 0 - 2/9 2/9 ب -(Case Presentation( )5)سمینار ارائه مورد  63

  1 - 12 0 - 2/9 2/9 الف -(Case Presentation( )3)سمینار ارائه مورد  64

  1 - 12 0 - 2/9 2/9 ب -(Case Presentation( )3)سمینار ارائه مورد  62

  1 - 34 - - 1 - (1)مشارکت در آموزش دانشجویان  66

  1 - 34 - - 1 - (5)مشارکت در آموزش دانشجویان  62

  1 - 34 - - 1 - (3)دانشجویان مشارکت در آموزش  68

  1 - - 12 - - 1 (1)مواد دندانی کاربردی  60

  1 - - 12 - - 1 (5)مواد دندانی کاربردی  29

  5/98 308 7927 585 8 5/55 43 جمع

  



 

 

 پروتزهاي دندانيدوره تخصصي رشته  چينش پيشنهادي دروس
 

       نيمسال اول  

 واحدنوع  تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 1 آسیب شناسی و بیماریهای دهان 1

 کارگاهی 1 1آموزش پزشکی  5

 عملی 2 (پری کلینیک( )1)پروتز ثابت عملی  3

 نظری 2/1 (1)پروتز ثابت نظری  4

 نظری 2/1 (1)پروتز متحرک پارسیل نظری  2

 عملی 6 (پری کلینیک( )1)پروتز متحرک عملی  6

 نظری 2/1 (1)پروتز متحرک کامل نظری  2

 کارگاهی EBD 5روش تحقیق و  8

 عملی -نظری 1 الف -(1)سمینار ارائه مورد  0

 کارگاهی 1 کنترل عفونت و ایمنی بیمار 19

 - 5/27 جمع
 

        نيمسال دوم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 کارگاهی 5 5آموزش پزشکی  11

 عملی 2/9 آناتومی سر و گردن کاربردی 15

 عملی 1 (پری کلینیک( )1)اکلوژن عملی  13

 نظری 1 (1)اکلوژن نظری  14

 عملی -نظری 2/1 پری کلینیکایمپلنت  12

 نظری 2/9 ایمنی شناسی و میکروب شناسی دهان 16

 کارگاهی 5 1پایان نامه  12

 عملی 4 (5)پروتز ثابت عملی  18

 نظری 2/1 (5)پروتز ثابت نظری  10

 نظری 2/1 (5)متحرک پارسیل نظری پروتز  59

 عملی 4 (5)پروتز متحرک عملی  51

 نظری 2/1 (5)پروتز متحرک کامل نظری  55

 نظری 2/1 (1)یال نظری سپروتزهای ماگزیلوفا 53

 عملی -نظری 1 رادیولوژی دندان و فک و صورت 54

 عملی -نظری 1 ب -(1)سمینار ارائه مورد  52

 نظری 2/9 فارماکولوژی 56

 کارگاهی 2/9 فوریت های پزشکی 52

 نظری 1 مواد دندانی کاربردی 58

 - 5/25 جمع

 



 

 

        نيمسال سوم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 1 (5)اکلوژن نظری  50

 عملی 1 الف -(1)ایمپلنت عملی  39

 نظری 1 (1)ایمپلنت نظری  31

 نظری 1 بررسی مقاالت پروتز ثابت 35

 نظری 1 بررسی مقاالت پروتز کامل 33

 کارگاهی 5 5پایان نامه  34

 عملی 5 الف -(3)پروتز ثابت عملی  32

 عملی 3 الف -(3)ماگزیلوفاشیال / پروتز متحرک عملی 36

 نظری 2/1 (5)پروتزهای ماگزیلوفاسیال نظری  32

 عملی -نظری 1 الف -(5)سمینار ارائه مورد  38

 عملی -نظری 1 بخشی تشخیص و طرح درمانسمینار بین  30

 کارگاهی 1 قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای 49

 عملی 1 1مشارک در آموزش دانشجویان  41

 نظری 1 (5)مواد دندانی کاربردی  45

 - 5/78 جمع
 

        نيمسال چهارم 

 

 

  

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 عملی -نظری TMJ (1) 2/1اختالالت  43

 عملی 1 ب -(1)ایمپلنت عملی  44

 نظری 1 (5)ایمپلنت نظری  42

 نظری 1 بررسی مقاالت پروتز پارسیل 46

 عملی 5 3پایان نامه  42

 عملی 5 ب -(3)پروتز ثابت عملی  48

 عملی 3 ب -(3)ماگزیلوفاشیال / پروتز متحرک عملی 40

 عملی 1 (1)پری کلینیک ماگزیلوفاشیال  29

 نظری 1 دندانپزشکی زیبایی 21

 عملی -نظری 1 ب -(5)سمینار ارائه مورد  25

 عملی 1 5مشارکت در آموزش دانشجویان  23

 - 5/75 جمع



 

 

       نيمسال پنجم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 عملی -نظری TMJ (5) 2/1اختالالت  24

 عملی 1 الف -(5)ایمپلنت عملی  22

 نظری 1 مقاالت ایمپلنتبررسی  26

 نظری 3 (1)بررسی مقاالت پروتزهای دندانی  22

 کارگاهی 5 4پایان نامه  28

 عملی 2/5 الف -(4)پروتز ثابت عملی  20

 عملی 3 الف -(4)ماگزیلوفاشیال / پروتز متحرک عملی 69

 عملی -نظری 1 الف -(3)سمینار ارائه مورد  61

 عملی 1 (3) مشارکت در آموزش دانشجویان 65

 - 75 جمع
 

       نيمسال ششم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 عملی 1 ب -(5)ایمپلنت عملی  63

 نظری 3 (5)بررسی مقاالت پروتزهای دندانی  64

 کارگاهی 5 2پایان نامه  62

 عملی 2/5 ب -(4)پروتز ثابت عملی  66

 عملی 3 ب -(4)ماگزیلوفاشیال / پروتز متحرک عملی 62

 عملی -نظری 1 ب -(3)سمینار ارائه مورد  68

 - 5/72 جمع
 

 *دروس اختياري

 ترم پیشنهادی نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 5 کارگاهی 1 فتوگرافی بالینی 60

 3 کارگاهی 1 مدیریت و حاکمیت بالینی 29

 - - 2 جمع
 

.گرفتن یك واحد از این دروس الزامی است* 

 
  



 

 

  7: کد درس     (1)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 21: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 5)و ( 1)هدف از دروس آموزش پزشکی : اهداف کلی

 .تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کارگاهی، پیش بالینی و بالینی در رسته تخصصی خود می باشدمشارکت در 

 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 آموزش نهیدر زم یعلم ئتیه کینقش  .1

 یریادگی -یاددهی اصول .5

 یریادگی انواع .3

 سیتدر ندیفرآ یها مهارت .4

 استاد فیها و وظا یژگیو .2

 (Lesson Plan)درس   یطراح .6

 یآموزش اهداف .2

 یآموزش یمحتوا هیته اصول .8

 یسخنران متن .0

 پرسش و پاسخ متن .19

 کوچک یدر گروها آموزش .11

 یمختلف آموزش گروه یروشها .15

 یساز هینقش و شب یفایا .13

 کینیدر کل آموزش .14

 یکمک آموزش لیوسا .12

 هوشمند یها تخته .16

 نتیپاورپو هیته .12

  



 

 

  2: کد درس     (5)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 195: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 5: تعداد و نوع واحد

 (1)آموزش پزشکی : پیش نیاز و همزمان

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 5)و ( 1)هدف از دروس آموزش پزشکی : اهداف کلی

 .گاهی، پیش بالینی و بالینی در رسته تخصصی خود می باشدمشارکت در تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کار

 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 یطرح درس اختصاص .1

 آن یدانشجو و روشها یابیارزش .5

 یا نهیچند گز سواالت .3

 یحیتشر سواالت .4

 یسواالت امتحان یبند سطح .2

 در هنگام کار یابیارز .6

 Dops یطراح .2

 OSCE امتحانات .8

 یشفاه آزمون .0

 سواالت لیو تحل هیتجز .19

 برنامه یابیارزش .11

15. Course Planning 

13. Log book 

14. Port folio 

 یریادگی یبر توانمند یمبتن دگاهید .12

16. Standard patent 

 در آموزش قیتلف .12

  



 

 

  4: کد درس     EBDروش تحقیق و   :نام درس

 ساعت 195: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 5: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 انتشار در یابی و مهارت آموزش حوزه در تحقیق هایش رو با آشنایی و علمی پژوهش بنیادهای از آگاهی کسب: اهداف کلی

 .پژوهش نتایج

 یادگیري -به همراه روش یاددهی EBD و تحقیق درس روش( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

ف
دی

ر
 

 یادگیري -یاددهیروش  عنوان محتواي آموزشی
 مدت آموزش 

 (ساعت)

1 
 دندانپزشکی در سوال طراحی و اصول شواهد بر مبتنی دندانپزشکی و تحقیق مبانی
 شواهد بر مبتنی

Problem oriented lecture 3 

 Problem oriented lecture 3 علمی منابع بر مروری 5

 6 کارگاهی دندانپزشکی در کاربردی و مهم و سایتهای جستجوگر موتورهای 3

 0 کار عملی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات علمی انواع منابع مدیریت افزارهای نرم با آشنایی 4

 3 تعاملی سخنرانی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات انواع 2

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، توصیفی مطالعات 6

 Problem oriented lecture 3 بیماری و سالمت گیری اندازه شاخصهای 2

 Problem oriented lecture 3 ارتباط گیری اندازه شاخصهای 8

 3 سخنرانی ای مشاهده -تحلیلی مطالعات اصول 0

 Problem oriented lecture 3 ای مداخله مطالعات 19

 3 سخنرانی مروری مطالعات 11

 Problem oriented lecture 3 تشخیصی تستهای ارزیابی 15

 Problem oriented lecture 3 علیت و خطاها 13

 Problem oriented lecture 6 توصیفی آمار مبانی 14

 Problem oriented lecture 6 فرض آزمون و برآورد 12

 3 سخنرانی نقادانه ارزیابی 16

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، مساله بیان و موضوع انتخاب و بندی اولویت 12

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پژوهش  در و اخالق تحقیق متغیرها و مدیریت و فرضیات اهداف، 18

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پرسشنامه و ها داده آوری جمع روشهای 10

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، نمونه حجم محاسبه و گیری نمونه 59

 Problem oriented lecture 3 تورش – تحقیق خطاهای 51

 Problem oriented lecture 3 شدگی مخدوش – تحقیق و خطاهای برهمکنش 55

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، شاهدی -مورد مطالعات خاص همگروهی و مالحظات مطالعات خاص مالحظات 53

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، ای مداخله مطالعات خاص مالحظات 54

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، تشخیصی تستهای ارزیابی خاص مالحظات 52

 Problem oriented lecture 3 کیفی مطالعات 56

 Problem oriented lecture 6 دندانپزشکی در آماری آزمونهای کاربرد با آشنایی 52



 

 

  3: کد درس     فتوگرافی بالینی  :نام درس

 ساعت 21: ساعت آموزشی در طول دوره    کارگاهیواحد  1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 .آن یساز رهیو ذخ یدندانپزشک مارانیاز ب یتخصص یفتوگراف هیو ته یعکاس نیبا انواع دورب ییآشنا: اهداف کلی

موارد اورژانس باید انجام شود دستیار به صورت مداوم باید نسبت به اقداماتی که در  :حداقل مهارت هاي عملی مورد انتظار 

های پزشکی برای این منظور در معرض دید قرار دادن فلوچارت درمان فوریت. مسلط باشد و بر روی بیمار استاندارد شده نشان بدهد

 .توسط دستیار الزامی است

 یادگیري -وگرافی بالینی کارگاهی به همراه روش یاددهیتدرس ف( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

مدت 

 آموزش

 (جلسه)

 عنوان محتواي آموزشی یادگیري -روش یاددهی

ف
دی

ر
 

 کارگاهی 1
آشنایی با نحوه کاربرد دوربین و استفاده از و آشنایی با انواع دوربین های مناسب و استاندارد 

 تکیه گاه
1 

 5 آشنایی با انواع رترکتورها، آیینه ها و نحوه کاربرد آنها کارگاهی 1

 3 فتوگرافی پرتریت و پروفایل کارگاهی 1

 4 فتوگرافی خارج دهانی و داخل دهانی کارگاهی 1

 2 تهیه فتوگرافی از رادیوگرافی ها و کست ها کارگاهی 1

 6 آشنایی با تصاویر سه بعدی و تهیه آنها کارگاهی 1

 2 آشنایی با رفع مشکالت احتمالی در حین فتوگرافی در کارگاه و گروه کارگاهی 1

 8 (توسط اساتید گروه مربوطه) انجام تصاویر استاندارد در رشته تخصصی و نحوه تهیه و آنالیز آنها کارگاهی 3

 0 (توسط اساتید گروه مربوطه) انجام تصاویر سه بعدی و آنالیز آنها  کارگاهی 3

 19 گرافینحوه سوپرایمپوزیشن تصاویر فتوگرافی و رادیو کارگاهی 1

 11 (دو بعدی و سه بعدی)با ذخیره سازی تصاویرآشنایی  کارگاهی 1

 15 آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با فتوگرافی و ویرایش تصاویر کارگاهی 1

 Power Point 13با  Slide Presentations کارگاهی 1

 :منابع اصلی درس

Mastering Digital Dental Photography    و کتابهای تخصصی هر رشته  5996سال 

 

                                              




 

 

  5: کد درس     فوریت های پزشکی  :نام درس

 ساعت 54: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 2/9: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 Skill Labدر   یدندانپزشک یها کینیدر کل عیشا یپزشک یها تیو درمان موارد فور صیکسب مهارت جهت تشخ: اهداف کلی

 .آموزش یمدل ها یو با آموزش بر رو

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

 ناتیو معا هاتیفور صیو تشخ یریشگیو نقش آن در پ یپزشک خچهینحوه گرفتن شرح حال، تار -1

 ها تیدر فور زاتیو تجه لیوسا -5

 یاریسطح هش راتیتغ ،یمشکالت تنفس ت،یحساس ادیاز د یشامل واکنش ها: و نحوه درمان آنها عیشا یها تیفور -3

 (CPR) یویر یقلب یایاح -4

 Circulation – Airway- Breathingدر ارتباط با  یمورد استفاده فور یها کیتکن -2

 یپزشک یها تیکاربرد داروها در فور -6

 ...(یسرم تراپ -قاتیتزر) یپزشک یها تیدر فور یکاربرد یمهارت ها -2

 امکانات مشترک موجود در دانشکده ایاورژانس موجود در بخش و  زاتیبا مواد و تجه ییآشنا -8

 

دهان و فک و  یجراح یگروه آموزش دیساعته بوده و آموزش توسط اسات 3به صورت کارگاه  یجلسات آموزش شودیم هیتوص* 

  .    شودارائه ( گروه طب اورژانس برگزار شود یبا همکار تواندیکه م)صورت 



 

 

  5: درسکد     قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای  :نام درس

 ساعت 21: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

ای آنان در قبال جامعه و حقوق قانونی بیمار و های پایه اخالق، تعهدات حرفهتوانمندسازی دستیاران در زمینه تئوری: اهداف کلی

گردد تا تشخیص مسایل اخالقی در هنگام بروز، تجزیه و تحلیل آن در دستیاران تقویت میهای در این دوره مهارت. همکاران

بتوانند با بکارگیری موازین اخالقی و حقوقی در محیط آموزشی و پژوهشی بعنوان استاد و محقق و همچنین در طی ارائه خدمات 

 .ترین تصمیم را اخذ کندبعنوان درمانگر شایسته
 

 یادگیري-درس قوانین پزشکی و اخالق حرفه اي به همراه روش یاددهی( عنوان محتوا)هاي آموزشی سرفصل

ف
دی

ر
 

 یادگیري -روش یاد دهی عنوان محتواي آموزشی
 مدت آموزش

*(جلسه)
 

 1 کارگاهی اخالق عمومی و کاربردی و کلیات پروفشنالیسم 1

 1 کارگاهی نوع دوستی و احترام، تعالی شغلی و عدالت 5

 1 کارگاهی درستکاری، وظیفه شناسی شرافت و 3

 1 کارگاهی تاریخچه و فلسفه اخالق، و اصول چهارگانه اخالق زیستی 4

 1 کارگاهی مکاتب و تئوریهای اخالقی 2

 1 کارگاهی ابزارهای تشخیصی در تصمیم گیری های اخالقی 6

 1 کارگاهی رضایت آگاهانه، برائت وتعیین ظرفیت تصمیم گیری جایگزین 2

 1 کارگاهی رازداری و حقیقت گویی 8

 1 کارگاهی ارتباط دندانپزشک با سایر اعضای کادر سالمت  0

 1 کارگاهی اصول مطب داری، ثبت اسناد پزشکی، ارتباط دندانپزشک با بیمار و همراهان  19

 1 کارگاهی آشنایی با نظام پزشکی، دندانپزشکی قانونی، مسوولیت، خطا و قصور پزشکی و حدود دیات 11

 1 کارگاهی آشنایی با تبعات صدور گواهی، مقررات دادگاه ها و نحوه دادرسی  15

 1 کارگاهی تعارض منافع 13

 1 کارگاهی اخالق در محیط های آموزشی 14

 1 کارگاهی فقه اسالمی، احادیث و ارتباط آن با اخالق در دندانپزشکی 12

 1 کارگاهی چالش های اخالق پزشکی 16

12 Integrated case presentation 1 ارائه مورد و مرور مقاالت 

 

 .هر جلسه معادل سه ساعت آموزش می باشد* 

 :منابع
 1384، ترجمه ناهید حجازی، انتشارات حیان،  Wiliarm Dependerنظری بر کاربرد اخالق در درمان، تالیف : اخالق بالینی .1
 1325مهدی اصفهانی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ای در خدمات بهداشتی درمان، محمد اخالق حرفه .5
 ، ترجمه دکتر محمد ضرغام، ناشر برای فرداTreror Smithهای پزشکی، نویسنده اخالق در پژوهش .3
 1389الدین تابعی، ناشر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ای برای طبیبان، دکتر سید ضیاءطبیبانه .4



 

 

  1: کد درس    ایمنی بیمار کنترل عفونت و  :نام درس

 ساعت 21: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 .را در کلینیک های دندانپزشکی و بیمارستانی بدانند و آنها را اجراء نمایند ماریب یمنیدستیاران روشها و مهارت های ا: اهداف کلی

 (:عنوان محتوا)آموزشیسرفصل هاي 

 ماریب یمنیا .1

  ماریب یمنیدر ا یانسان هایعامل تیاهم .5

 ماریو مراقبت ب یمنیو موثر در ا دهیچیپ هایستمیبا س ییآشنا .3

 موثر  هایمیو استفاده از ت لیتشک .4

 ندهیآ یاز خطرها یریجلوگ یدرس از اشتباهات گذشته برا .2

 یپزشک یخطرها تیریشناخت و مد .6

 یمنیبه منظور ارتقا ا تیفیارتقا ک هایروش .2

 با کارکنان و سرپرستان مارانیب شتریارتباط ب .8

 و کنترل عفونت یریشگیمراقبت، پ .0

 یعفون یهایماریدر ب یمنیا .19

 ییدارو یمنیو ارتقا ا شیافزا .11

 انتقال  یو راهها یدر دندانپزشک عیشا های عفونیمیکروبیولوژی بیماری .15

 داده شده هایآموزش یساز ادهیو پ یحضور در گروه آموزش* .13
 

 .کندیمباحث مربوط به گروه خود کار کرده و بحث م یبر رو اریهر دست یکار گروه در

 د،یبوده، توسط اسات یموارد آموزش یساز ادهیدر بخش با پ اریدست ینیاقدامات بال نیدر ح افتهیجلسه ادغام  2قسمت بصورت  نیا* 

 شده و در  نهینهاد اریدر دست ها، نکات آموزشیآموزش نیبا ا رودیانتظار م. شودیارائه م ینیو بال یلیتکم هایموزشآو  یابیارز

 . داد شود ریآنان تاث یابیکنترل و در ارز دیبعد توسط اسات یآموزش هایترم
 

از انتشارات سازمان بهداشت  Patient Safety Curriculum Guide, Multi-professional Editionدرس،  نیا درسنامه

 یدسترس قابل http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng.pdf تیکه در سا باشدیم یجهان

  .باشدیم



 

 

  8: کد درس    مدیریت و حاکمیت بالینی  :نام درس

 ساعت 21: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

آشنا شده و  یابیو ارز تیریاعمال مد مار،یب یمنیخدمات، ا یتعال یازهایخدمات، ن تیفیک تیریمد یبا مدلها و ابزارها: اهداف کلی

 ینیخدمات بال تیاز جمله مدل حاکم تیفیک تیریمد یاستقرار مدلها و ابزارها قیخدمات سالمت دهان از طر تیفیبه لزوم بهبود ک

 .موارد را در عملکرد خود نشان بدهد نیاعتقاد داشته باشد و ا

انتظار می رود دستیار در پایان این واحد اعمال مدیریت خدمات بالینی را در حین ارئه : حداقل مهارت هاي عملی مورد انتظار

 .خدمات سالمت دهان نشان بدهد و در ترم های باالتر تا حد نشان دادن آن به صورت خودکار ارتقا یابد
 

 یادگیري -درس مدیریت و حاکمیت بالینی کارگاهی به همراه روش یاددهی( عنوان محتوا)وزشیسرفصل هاي آم

 مدت آموزش

 (جلسه)
 ردیف عنوان محتواي آموزشی یادگیري -روش یاددهی

 1 کیفیت و سیستم های بهبود آن کارگاهی 1

 5 مدیریت کیفیت خدمات سالمت دهان کارگاهی 1

 3 بالینی و پیش نیازهاحاکمیت خدمات  کارگاهی 1

 4 مدلها و ابزارهای مدیریت کیفیت کارگاهی 1

 2 ایمنی بیمار کارگاهی 1

 6 اثر بخشی بالینی کارگاهی 1

 2 مفاهیم اثر بخشی بالینی و دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و ممیزی بالینی کارگاهی 1

 8 تعامل با بیماران، همراهان و جامعه کارگاهی 1

 0 آموزش و مهارت آموزی و مدیریت کارکنان کارگاهی 1

 19* بهبود کیفیت در خدمات رشته تخصصی کارگاهی 2

 11* ارزیابی میزان تحقق و نحوه اجرای اصول حاکمیت بالینی خدمات در رشته تخصصی کارگاهی 3
 

این جلسات آموزش های الزم این مورد در حین ارائه خدمات بالینی در رشته های تخصصی می باشد با این تفاوت که در * 
 .مدیریت حاکمیت خدمات بالینی توسط اساتید گروه ارائه شود

 دیبرنامه از د یابیبرنامه به صورت ارزش نیا یابینحوه ارزش. باشدیدانشکده م یدرس بر عهده معاون آموزش تخصص نیا تیریمد
آن همراه  جهیگروه انجام و نت ریهمه ساله توسط مد دیباشد که با یم یبه اهداف اختصاص یابیدست زانیدانشجو، استاد و م

  .دانشکده ارائه گردد یآموزش تخصص یبرنامه به شورا یارتقا اجرا یو راهکارها شنهادهایپ

                                              




 

 

  9: کد درس    دهان هایو بیماری آسیب شناسی  :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 یافتراق صی، تشخیابیارز نیهمچن و یدهان عاتیضا یکینیو تظاهرات کل صیتشخ یبا روشها انیآشنا کردن دانشجو :کلیهدف 

 .باشدیم هایماریب نیو درمان ا

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 آشنایی با روشهای تشخیص و البراتوارهای پزشکی در زمینه دندانپزشکی .1

 وزیکولوبولوزبیماریهای اولسراتیو و  .5

 دیسپالزی و سرطان دهانی .3

 قارچی و باکتریال حفره دهان بیماریهای ویروسی، .4

 بزاق و بیماریهای غدد بزاقی .2

 تظاهرات دهانی بیماریهای سیستمیک .6

 موارد تجویز و تفسیر تست های آزمایشگاهی رایج .2

 های آماسیهیپر پالزی .8

 تبخال، آفت، کاندیدیاز .0

 ضایعات پیش سرطانی مخاط دهان .19

 اهنجاری های دندانین .11

   ارائه مورد، سمینار: روش آموزش



 

 

  70: کد درس    آناتومی سر و گردن کاربردی  :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد عملی 2/9: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 حفره دهان .1

 در دهان و ناحیه دور دهانعضالت و اتصال آنها  .5

 ناحیه تحت فکی .3

 ناحیه زیر زبانی .4

 ناحیه حلق .2

 بینی .6

 سینوس های فکی و پارانازال .2

 غدد بزاقی .8

 پوست و عضالت حالت دهنده صورت .0

 عضالت جونده اصلی و فرعی .19

 مفصل گیجگاهی فکی .11

 حفره اربیت .15

 عقده های لنفاوی و درناژ لنفاوی .13

 صورتاعصاب حسی و حرکتی ناحیه دهان و فک و  .14

 عروق مهم ناحیه دهان و فک و صورت .12

 فضاهای نیامی .16

  



 

 

  77: کد درس   ایمنی شناسی و میکروب شناسی دهان  :نام درس

 ساعت 0: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/9: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

اجزاء سیستم ایمنی، ایمنی ذاتی و اکتسابی، ایمنی هومورال و سلوالر سیستم کمپلمان، : شاملکلیات ایمنی شناسی عمومی  .1

 ...تنظیم پاسخ ایمنی، واکنش ازدیاد حساسیت، خود ایمنی و 

 ایمنی شناسی دهان و بزاق .5

 پاسخ های ایمنی پالپ دندان و بافت های پری آپیکال .3

 یهای پریودنتالپاسخ های ایمنی موثر در تحلیل استخوان و بیمار .4

 پاسخ های ایمنی در برابر پالک و پوسیدگی دندان .2

 حساسیت های دارویی و ارتباط آنها با سیستم ایمنی .6

 فلور میکروبی دهان .2

 میکروارگانیزم های موجود در پالک دندانی .8

 میکروارگانیزم های مرتبط با بیماری های پریودنتال .0

 پالپ و پری آپیکالمیکروارگانیزم های مرتبط با بیماری های نسوج  .19

 میکروارگانیزم های مرتبط با عفونت های شایع دهان و آبسه های دندانی .11

 آشنایی عملی با روش های تشخیص میکروارگانیزم های فوق .15

 بحث و پرسش و پاسخ در خصوص مباحث مورد عالقه دستیاران در حیطه تخصص های مربوطه .13

  



 

 

  72: کد درس      فارماکولوژی  :نام درس

 ساعت 0: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/9: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 مروری بر کلیات .1

 مکانیسم جذب، توزیع، دفع و اثر داروها در بدن -

 .(..اثرات توکسیک، ایدیوسنکرازی، ازدیاد حساسیت و )اثرات و عوارض جانبی داروها  -

 تداخل اثر داروها -

 تجویز داروها در دوران بارداری و شیردهی -

 اصول نسخه نویسی .5

 مسکن ها و فارماکولوژی داروهای ضد درد .3

 فارماکولوژی داروهای ضد التهاب استروئیدی و غیر استروئیدی .4

 (ضدمیکروب، ضد قارچ و ضد ویروس)انواع و نحوه تاثیر آنتی بیوتیک ها  .2

 آنتی هیستامین ها .6

 داروهای بی حس کننده موضعی .2

 داروهای موثر بر سیستم عصبی مرکزی و خودکار .8

 داروهای بیهوشی .0

 داروهای موثر بر میزان ترشح بزاق .19

 شناخت داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی در درمان بیماری های غیر سرطانی .11

  



 

 

  74: کد درس     رادیولوژی دندان و فک و صورت  :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 2/9، واحد نظری 2/9) *عملی -واحد نظری 1 :واحدتعداد و نوع 

آشنایی با روشهای رایج نوین تهیه رادیوگرافی داخل و خارج دهانی و تشخیص افتراقی ضایعات دهان و دندان با  :هدف کلی

 .استفاده از آنها

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .رادیو بیولوژی و حفاظت در برابر اشعهآشنایی با  .1

 .آشنایی با کنترل عفونت در رادیولوژی .5

 .لوکالیزاسیون و لندمارک ها آشنایی با کاربرد و مقایسه تکنیک های رادیوگرافی داخل دهانی، .3

های نوس، سیTMJ سفالومتری، پانورامیک،)های آناتومیک های مختلف خارج دهانی و لندمارکآشنایی با کاربرد تکنیک .4

 .(پارانازال و جمجمه

 .(پزشکی هسته ای، (Digital imaging-sonography MRI-CT scan)) های اختصاصی تصویربرداریآشنایی با تکنیک .2

 .آشنایی با اصول تفسیر و الگوهای رادیوگرافیک انواع ضایعات دهان و فک و صورت .6

 

 . های پروتز آموزش داده خواهد شدجهت رزیدنت TMG , CBCTدر قسمت عملی تفسیر کلیشه رادیو گرافی *

  



 

 

  73: کد درس   تشخیص و طرح درمانسمینار بین بخشی   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 2/9واحد نظری،  2/9)عملی  -واحد نظری 1 :تعداد و نوع واحد

نقد و بررسی طرح درمان و درمان  ای،با نیازهای پیچیده بین رشتههای تشخیص و طرح درمان بیماران تقویت مهارت :هدف کلی

 .ایهای ارتباطی بین رشتهانجام شده بر اساس مستندات، افزایش مهارت

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .ای می باشددانشجو موظف به ارائه یک کیس بین رشته هر -

جراحی دهان و  های دهان، پریودانتیکس وارتودانتیکس، اندودانتیکس، بیماریدر هر جلسه اساتید گروهای آموزشی ترمیمی،  -

 .فک وصورت به فراخور کیس حضور خواهند داشت

 

  



 

 

  75: کد درس     TMJ (1)اختالالت   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 1واحد نظری،  2/9) عملی -واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

های بندی آن، تصحیح اکلوژن بر روی کست و ساخت اسپیلنت بر روی کستو طبقه TMJآشنایی با اختالالت : هدف کلی

 .تشخیصی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .آناتومی فانکشنال و بیومکانیک سیستم مضغی .1

 .نور و آناتومی فانکشنال و فیزیولوژی عضالت مضغی .5

 .TMJاتیولوژی اختالالت  .3

4. Symptom  و Sign  های اختالالتTMJ. 

 .TMJگرفتن تاریخچه و معاینه اختالالت  .2

 .TMD تشخیص .6

 .Splintآشنایی با انواع  .2

 .بر روی کست های مانت شده در آرتیکوالتور Occlusal Adjustmentانجام  .8

 .با طرح های مختلف بر روی کست های تشخیص Occlusal Spilintساخت  .0

 

را  TMDختالالت ابا  حداقل سه بیمارپس از تکمیل پرونده باید  TMDدستیار عالوه بر گذراندن مبانی تئوری درمانهای * 

 .تشخیص دهد

 

 

  



 

 

  75: کد درس     TMJ (5)اختالالت   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 1واحد نظری،  2/9)عملی  -واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

 .یاکلوزال یها لنتیو ساخت اسپ TMJبا درمان اختالالت  ییآشنا: هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .و طرح درمان آنها صیهمراه با تشخ TMD مارانیپرونده مربوط به ب 2نمودن  لیتکم .1

 .TMDمبتال به  مارانیدر ب یاکلوزال نتیاسپل 4ساخت  .5

 .Anterior Repositioning نتیاسپل 5ساخت  .3

 .ماریب 3 اکلوژن در حیتصح .4

 

 نتیسه اسپل و دیرا درمان نما TMDبا اختالل  ماریب 2حداقل  دیبا TMD یدرمانها یتئور یعالوه بر گذراندن مبان اریدست* 

 .اکلوژن را انجام دهد حیمورد تصح کیساخته و  یاکلوزال

  



 

 

  71: کد درس     (1)اکلوژن نظری   :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 .کرانیو فاشیال، تشخیص مشکالت اکلوزالی و درمان آن/ ارزیابی ارتباط اکلوژن :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .کننده اکلوژنشاخص های تعیین .1

    .عضالت ماضغه و TMJآناتومی  .5

3. CR و تعیین ثبت آن.  

  .طبقه بندی اکلوژن .4

 .ارتفاع عمودی .2

 .منطقه خنثی .6

 .دامنه حرکتی .2

 .راهنمای قدامی .8

 .بازسازی دندانهای قدامی پایین .0

19. Long Centric. 

 .پلن اکلوژن .11

 .اکلوژن خلفی .15

   سمینار :روش آموزش



 

 

  78: کد درس     (5)اکلوژن نظری   :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 .آن یو بازساز یمشکالت اکلوزال صیتشخ :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .شاخص های اکلوژن با ثبات .1

5. Wax up. 

 .تشخیص اکلوژن .3

 :ات رستوراتیو در جهتظمالح .4

 .حل مشکالت اکلوزالی ناشی از سایش -

 .حل مشکالت بیماران با بایت عمیق -

 .مشکالت بیماران با اورجت قدامیحل  -

 .حل مشکالت بیماران با اوپن بایت قدامی -

 .درمان بیماران با اکلوژن نوک به نوک -

 .Splayedدرمان بیماران با دندانهای قدامی  -

 .درمان بیماران دارای کراس بایت -

 .درمان بیماران دارای کراودینگ -

 .درمان بیماران با مشکالت شدید قوس -

  



 

 

  79: کد درس    (پری کلینیک( )1)اکلوژن عملی   :نام درس

 ساعت 34: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 .Functional wax up یعمل و یتئور یبا مبان ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .تشخیصی جهت ساخت موقتی پراسس شدهwax up انجام  .1

 .Functional wax upانجام  .5

  



 

 

  20: کد درس     (1)ایمپلنت نظری   :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 .یدندان یها مپلنتیبا علم ا ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .مقدمه ای بر ایمپلنت های دندانی .1

  .ایمپلنتترمینولوژی اجزاء  .5

 .تکنیک های تصویربرداری .3

 .استرس و نقش آن در ایمپلنت .4

 .جنبه های پروتزی ایمپلنت .2

 .تشخیص و طرح درمان .6

 .تراکم استخوان .2

 .طرح درمان متناسب با محل و تعداد ایمپلنت .8

 .مالحظات زیبایی و بیومکانیکال در رابطه با سایز ایمپلنت .0

 .استخوان موجود مرتبط با ایمپلنت .19

 .عملی در رابطه با ایمپلنتمالحظات  .11

15. Preimplant Prosthodontics. 

 . Surgical Templateکستهای تشخیصی و .13

 .متکی بر ایمپلنت اوردنچر -مندیبل بی دندان .14

  



 

 

  27: کد درس     (5)ایمپلنت نظری   :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 .درمان یریگیو پ مپلنتیبر ا یمتک یانواع پروتزها یو البراتوار یکینیبا مراحل ساخت کل ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .طرح درمان مندیبل کامالً بی دندان برای رستوریشن های ثابت .1

 .انواع طرح درمان جهت جایگزینی دندان از دست رفته .5

 .(ثابت و اوردنچرپروتز ) مالحظات ایمپلنت قوس ماگزیال .3

 .طرح درمان جهت ناحیه خلفی و بی دندان فک باال توسط ایمپلنت .4

 .طرح درمان برای قوس هایی با بی دندانی کامل و پارسیل .2

 .مالحظات پزشکی در بیماران نیازمند به ایمپلنت .6

 .فارماکولوژی در درمان با ایمپلنت .2

 .مالحظات آناتومی در رابطه با ایمپلنت .8

 .ر سر وگردنانتشار عفونت د .0

 .بیومتریال در رابطه با ایمپلنت .19

 .مالحظات بیومکانیک در رابطه با ایمپلنت .11

  .متابولیسم و بیومکانیک –فیزیولوژی استخوان .15

  .مروری بر خصوصیات سطح ایمپلنت .13

 .پاسخ استخوان به نیروهای مکانیکال .14

  .جایگزینی دندانهای تکی در خلف و قدام .12

 .بازسازی جراحی .16

  



 

 

  22: کد درس     پری کلینیکایمپلنت   :نام درس

 ساعت 34: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 2/9واحد نظری،  1)عملی  -واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

 .یو پروتز یمراحل جراح یوعمل یتئور یبا مبان ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .ایمپلنت های دندانیعلل استفاده از  تاریخچه و .1

 .دندان مقایسه شاخص های پریودنتال ایمپلنت و .5

 .(های مختلف خوانده شودکاتولوگ سیستم سه) شناسی ژنریک در ایمپلنت های دندانیواژه .3

4. Osseointegration،Soft Tissue Integration ، Surface Texture. 

 .روشهای جراحی در ایمپلنت های دندانی .2

  .در درمان ایمپلنتانتخابهای پروتزی  .6

 .های تصویربرداری تشخیصی و اهمیت استخوان موجود در درمان ایمپلنتتکنیک روشها و .2

 .های تشخیصی و راهنماهای جراحیکست .8

 .های ساده Caseدیدگاه جراحی در ایمپلنت های دندانی در  تشخیص و طرح درمان از .0

 .های ساده Caseتشخیص و طرح درمان از دیدگاه پروتز در ایمپلنت های دندانی  .19

 .های نیمه بی دندان و کامالً بی دندانتقسیم بندی و طرح درمان ریج .11

  .روشهای درمانی اوردنچر متکی بر ایمپلنت .15

 .روشهای درمانی پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت .13

 .نگهداری و فالوآپ ایمپلنت .14

 

 .Surgical Stentراحل جراحی و پروتزی حداقل سه سیستم برروی مانکن و ساخت یک انجام م *

 

  



 

 

  24: کد درس     الف -(1)ایمپلنت عملی   :نام درس

 ساعت 34: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 .(کثابت و متحر) مپلنتیبر ا یپروتز متک یدرمان یروشها یریادگی :هدف کلی

 

  23: کد درس     ب -(1)ایمپلنت عملی   :نام درس

 ساعت 34: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 .(کثابت و متحر) مپلنتیبر ا یپروتز متک یدرمان یروشها یریادگی :هدف کلی

های زیر را  Requirmentدانشجو باید پس از گذراندن واحد های الف و ب در پایان : (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :انجام داده باشد

  .بیمار نیازمند به پروتز متحرک بر ایمپلنت 5واحد پروتز ثابت متکی بر ایمپلنت و  12 درمان .1

 .حضور در جلسه تشخیص و طرح درمان بیمار مربوطه و تکمیل پرونده .5

  .و اسالید های مربوط به درمانتهیه کست های آزمونی، استنت  .3

 .کمک و اظهار نظر در مورد تغییر طرح درمان یا انجام جراحی، حضور در اطاق عمل برای مشاهده و .4

 .پیگیری مراحل ترمیم نسجی تا آماده شدن بیمار برای دریافت پروتز .2

 .تحویل آن به بیمار انجام درمان پروتز و .6

 . زپیگیری و کنترل بیمار پس از تحویل پروت .2

 

به سرپرست  ،موظف به تکمیل و تحویل پرونده کامل بیمار همراه با اسالیدهای مربوطه با تایید استاد راهنما نکلیه دانشجویا* 

 .تخصصی گروه می باشند

 
  



 

 

  25: کد درس     الف -(5)ایمپلنت عملی   :نام درس

 ساعت 34: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 .ثابت و متحرک مپلنتیبر ا یمتک یپروتزها نهیتر در زمدهیچیپ یدرمان یروشها یریادگی :هدف کلی

 

  25: کد درس     ب -(5)ایمپلنت عملی   :نام درس

 ساعت 34: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 .ثابت و متحرک مپلنتیبر ا یمتک یپروتزها نهیتر در زمدهیچیپ یدرمان یروشها یریادگی :هدف کلی

های زیر را  Requirmentدر پایان پس از گذراندن واحد های الف و ب دانشجو باید : (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :انجام داده باشد

 .بیمار اوردنچر و انجام جراحی یک کیس ساده 3واحد پروتز متکی بر ایمپلنت و  12درمان  .1

 .جلسه تشخیص و طرح درمان بیمار مربوطه و تکمیل پروندهحضور در  .5

  .تهیه کست های آزمونی، استنت و اسالیدهای مربوط به درمان .3

 .کمک و اظهار نظر در مورد تغییر طرح درمان یا انجام جراحی، حضور در اطاق عمل برای مشاهده و .4

 .پیگیری مراحل ترمیم نسجی تا آماده شدن بیمار برای دریافت پروتز .2

 .تحویل آن به بیمار انجام درمان پروتز و .6

 .پیگیری و کنترل بیمار پس از تحویل پروتز .2

 

به سرپرست  ،تحویل پرونده بیماران خود همراه با اسالیدهای مربوطه به تایید استاد راهنما کلیه دانشجویان موظف به تکمیل و* 

 .تخصصی گروه می باشند

 

  



 

 

  21: کد درس     بررسی مقاالت ایمپلنت  :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

از  دیکسب اطالعات جد یبرا مپلنتیبر ا یمتک یرشته پروتزها نهیدر زم یو خارج یمقاالت معتبر داخل ینقد و بررس :هدف کلی

 .وابسته به آن هیعلوم پا مرتبط با آن و قیتحق یروشها

 (عنوان محتوا)آموزشی سرفصل هاي 

 .های کلینیکیگیریآشنایی با روشها و مواد و متدولوژی موجود در مقاالت به منظور کمک به تصمیم .1

 .آشنایی با موضوعات جدید تحقیقاتی مرتبط با پروتز متکی بر ایمپلنت .5

 

دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و انتخاب مقاالت به عهده استاد راهنما بوده و اولویت با مقاالت مجالتی است که توسط  *

 .است تخصصی جهت امتحان دانشنامه تخصصی تعیین گردیده

 
  



 

 

  28: کد درس    بررسی مقاالت پروتز پارسیل  :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

با  ییآشنا و دیکسب اطالعات جد یبرا لیپارس یپروتزها نهیدر زم یو خارج یمقاالت معتبر داخل ینقد و بررس :هدف کلی

 .و علوم وابسته به آن لیمتحرک پارس یدر ارتباط با پروتزها قیتحق یروشها

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .های کلینیکیگیریآشنایی با روشها و مواد و متدولوژی موجود در مقاالت به منظور کمک به تصمیم .1

 .با موضوعات جدید تحقیقاتی مرتبط با پروتز پارسیل آشنایی .5

 
  



 

 

  29: کد درس    بررسی مقاالت پروتز ثابت  :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 یو روشها دیکسب اطالعات جد یبرا یدندان یرشته پروتزها نهیدر زم یو خارج  یمقاالت معتبر داخل ینقد و بررس :هدف کلی

 .یثابت و علوم وابسته به آن و مواد دندان یدر ارتباط با پروتزها قیتحق

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .های کلینیکیگیریآشنایی با روشها و مواد و متدولوژی موجود در مقاالت به منظور کمک به تصمیم .1

 .پروتز ثابت آشنایی با موضوعات جدید تحقیقاتی مرتبط با .5

  



 

 

  40: کد درس    بررسی مقاالت پروتز کامل  :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 یوروشها دیکسب اطالعات جد یبرا یدندان یرشته پروتزها نهیدر زم یو خارج یمقاالت معتبر داخل ینقد و بررس :هدف کلی

 .متحرک کامل و علوم وابسته به آن یدر ارتباط با پروتزها قیتحق

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .های کلینیکیگیریآشنایی با روشها و مواد و متدولوژی موجود در مقاالت به منظور کمک به تصمیم .1

 .آشنایی با موضوعات جدید تحقیقاتی مرتبط با پروتز متحرک .5

  



 

 

  47: کد درس   (1)پروتزهای دندانی بررسی مقاالت   :نام درس

 ساعت 21: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 3: تعداد و نوع واحد

 یو روشها دیکسب اطالعات جد یبرا یدندان یرشته پروتزها نهیدر زم یو خارج یمقاالت معتبر داخل ینقد و بررس :هدف کلی

 یبرا یجهت آمادگ یو مواد دندان الیفاس لوی، اکلوژن، ماگزمپلنتیو کامل، ا لیثابت و متحرک پارس یپروتزها در ارتباط با قیتحق

 .یتخصص بوردآزمون 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .های کلینیکیگیریآشنایی با روشها و مواد و متدولوژی موجود در مقاالت به منظور کمک به تصمیم .1

 .پروتز های دندانیآشنایی با موضوعات جدید تحقیقاتی مرتبط با  .5

  



 

 

  42: کد درس   (5)بررسی مقاالت پروتزهای دندانی   :نام درس

 ساعت 21: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 3: تعداد و نوع واحد

 یو روشها دیکسب اطالعات جد یبرا یدندان یرشته پروتزها نهیدر زم یو خارج یمقاالت معتبر داخل ینقد و بررس :هدف کلی

 یبرا یجهت آمادگ یو مواد دندان الیفاس لوی، اکلوژن، ماگزمپلنتیو کامل، ا لیثابت و متحرک پارس یپروتزها در ارتباط با قیتحق

 .یتخصص بوردآزمون 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .های کلینیکیگیریآشنایی با روشها و مواد و متدولوژی موجود در مقاالت به منظور کمک به تصمیم .1

 .آشنایی با موضوعات جدید تحقیقاتی مرتبط با پروتز های دندانی .5

 

مقاالت مجالتی است که توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و  انتخاب مقاالت به عهده استاد راهنما بوده و اولویت با *

 .است تخصصی جهت امتحان دانشنامه تخصصی تعیین گردیده

  



 

 

  44 -41: کد درس     (2)تا  (1)پایان نامه   :نام درس

 ساعت 426: ساعت آموزشی در طول دوره    کارگاهی -واحد عملی 19: تعداد و نوع واحد

       :پیش نیاز و همزمان

 انتخاب موضوع مورد تحقیق در حیطه آموزش تخصصی: هدف -(7)پایان نامه 

در این واحد دستیار با همکاری اساتید گروه . آموزشی دیده شودواحد کارگاهی برگزار می شود و باید در برنامه  5این درس بصورت 

گردآوری مقاالت، تحقیقات مرتبط و انجام جستجوهای مربوطه، خارج . در جلسات کارگاهی نسبت به تعیین موضوع اقدام می نماید

ار باید مستندات الزم موضوع خود را در پایان ترم دستی. از ساعت کارگاه بوده و در جلسات کارگاه باید نتایج تحقیقات ارائه شود

ثبت اولیه موضوع در معاونت پژوهشی و با ارائه گواهی به سرپرست تخصصی گروه بیانگر گذراندن این واحد می . انتخاب کرده باشد

 .باشد

 ثبت موضوع پژوهش: هدف -(2)پایان نامه 

ات مربوطه که با حضور مشاور آماری و یا متخصصین آمار واحد کارگاهی برگزار می شود و دستیار باید در جلس 5این درس بصورت 

( پژوهشیار)دستیار باید تا پایان ترم پروپوزال خود را کامل کرده و در سایت مربوطه . یا اپیدمیولوژیست برگزار می گردد، شرکت کند

 .در همین جلسات پیش بینی شود مالقات با استاد راهنما جهت هماهنگی های مربوط به پروپوزال راهنما نیز باید. ثبت نماید

 انجام پژوهش: هدف -(4)پایان نامه 

زمان و نحوه ارائه این واحد کامالً در . واحد عملی طراحی شده است که باید در برنامه آموزشی دیده شود 5این درس به صورت 

ستاد راهنما باید نحوه ارائه این واحد را به ا. اختیار استاد راهنما است و می تواند به صورت جلسات پشت سر هم و یا با فاصله باشد

تر از یک چنانچه تحقیق مربوطه طوالنی. سرپرست تخصصی گروه اعالم نماید تا سایر برنامه های آموزشی با آن هماهنگ گردد

 .احد کافی می باشدترم باشد، انجام اقداماتی که باید در این ترم صورت می گرفته است با تائید استاد راهنما برای گذراندن این و

 نوشتن پایان نامه و مقاله: هدف -(3)پایان نامه 

دستیار باید با هماهنگی استاد راهنما و مشاور . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 5این درس به صورت 

ل یک مقاله علمی نیز از آن آماده و به یک مجله آماری به آنالیزهای آماری، استخراج نتایج و نگارش پایان نامه بپردازد و حداق



 

 

در خصوص تحقیقاتی که بخشی از آن به این ترم منتقل می شود، دستیار باید عالوه بر ارائه تحقیق بخش های . معتبر ارسال کند

 .ه تحقیق خود قرار دهدمربوط به تحقیقات اولیه را در صورتی که مقدور بوده باشد در این ترم مورد آنالیز و استخراج نتایج اولی

 دفاع از پایان نامه: هدف -(5)پایان نامه 

در این درس دستیار پایان نامه را کامل و . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 5این درس به صورت 

 .مراحل دفاع را طی می نماید

 

باال تبعیت کنند و بسته به طول زمان تحقیق ممکن است تا یک ترم توانند از روش روشن است همه پایان نامه ها نمی :توجه

 .دیگر به تعویق بیافتد که با هماهنگی و تائید معاونت پژوهشی برنامه پیشنهادی از نظر زمانبندی اصالح خواهد شد

 

  



 

 

  48: کد درس     (1)پروتز ثابت نظری   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

 .یتخصص بوردشده و مرور منابع آزمون  شهیمعالجه ر یبا پروتز ثابت و نحوه درمان دندانها یمقدمات ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .مقدمات پروتز ثابت و اصول تشخیص آشنایی با .1

 .آشنایی با طرح درمان در پروتز ثابت .5

  .با اصول اکلوژنآشنایی  .3

 .مالحظات پریودنتال دردرمانهای ثابت .4

 .آشنایی با اصول بیومکانیک تراش، معرفی فرزهای تراش و کاربرد آنها .2

 .Full Veneerآشنایی با تراش  .6

 .Partial Veneerآشنایی با تراش  .2

  .آشنایی با نحوه تراش روکش های تمام سرامیک .8

  .بازسازی دندانهای روت کانال شده .0

  .های ثابت متکی بر ایمپلنتپروتز .19

11. Tissue Management and Impression Making. 

  



 

 

  49: کد درس     (5)پروتز ثابت نظری   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

منابع آزمون مرور موقت و  یها شنیرستور و یفلزساخت اسکلت  ،یریقالبگ نهیعلم پروتز ثابت در زم یبا مبان ییآشنا :هدف کلی

 .یتخصص بورد

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  .آشنایی با رستوریشن موقت .1

  .آشنایی با کست ودای .5

  .آشنایی با رکوردگیری و انتقال کست به آرتیکوالتور .3

  .شناخت انواع پونتیک و ریج بی دندانی .4

 .اسکلت فلزیطراحی  آشنایی با الگوهای مومی و .2

 .گریسیلندرگذاری و ریخته آشنایی با مبانی آلیاژ، .6

  .پرداخت اسکلت فلزی و چسباندن کراون آشنایی با امتحان، .2

  .و رفع مشکالت پس از جایگزینی پروتز در ناحیه بی د ندانی( Follow Up)پیگیری  آشنایی با اهمیت .8

  .ترمیم های تمام سرامیک .0

19. Resin Bonded Fixed Dental Prostheses. 

11. .Fiber Reinforced Composite Fixed Prostheses 

  .اتصاالت در پروتز ثابت .15

  .پرداخت .13

  .گلیز رنگ آمیزی و .14

   .سمان و نحوه سمان کردن .12

  .مراقبت های بعد از تحویل پروتز .16

  



 

 

  30: کد درس   (پری کلینیک) (1) عملیپروتز ثابت   :نام درس

 ساعت 129: ساعت آموزشی در طول دوره     عملیواحد  2: تعداد و نوع واحد

 .ثابت یو ساخت پروتزها یمختلف و انجام مراحل البراتوار یهاتراش یو عمل یتئور یبامبان ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  .مانت کست ها در آرتیکوالتور نیمه قابل تنظیم .1

5. Customized Occlusal Table and Flag. 

 .راهنمای قدامی و تنظیم پلن اکلوزالیتعیین  .3

 . , Laminate Partial Coverage , In lay  , Onlayتراش  .4

 .اصول آشنایی با نحوه قالبگیری و تهیه کست و متحرک کردن دای .2

 .Postتهیه  .6

 .تهیه رستوریشن موقتی .2

  Working Castتهیه  .8

0. Wax up طراحی فریم ورک و. 

 .آنهاانجام سیلندرگذاری و ریختن فلز  .19

 .لحیم .11

 .(PFM)انجام پرسلن گذاری .15

 .آشنایی با مراحل البراتواری پرسلن های جدید .13

 .Log Bookارائه  .14

 

واحدی همراه با انجام کارهای  سهدانشجو موظف به دیدن یک واحد کران، یک واحد پست و یک بریج  ،پس از اتمام دوره* 

  .البراتواری است

  



 

 

  37: کد درس     ( 5)پروتز ثابت عملی   :نام درس

 ساعت 136: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 4: تعداد و نوع واحد

 .ثابت یدرمان پروتزها یکینیانجام مراحل کل :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  .مورد درمان تک کراون 4انجام  .1

 .واحدی خلفی سهمورد بریج  1انجام  .5

 .واحد پست ریختگی 4 آماده نمودن .3

 .واحدی قدامی ششمورد بریج  1انجام  .4

 .کیس های ثابت که در ترم های قبل تحت درمان قرار گرفتند Follow Upدو مورد  .2

 (جراحی -پروتز( )ترمیمی -پروتز( )ارتودنسی -پروتز( )پروتز  -پریو)ای از جمله انجام دو کیس بین رشته .6

 

بوده و یا خود مراحل درمانی  Observeتواند تخصصی دانشجو می ای بر حسب صالحدید سرپرستهای بین رشتهدر انجام کیس* 

 .را انجام دهد

  



 

 

  32: کد درس    الف -(3)پروتز ثابت عملی   :نام درس

 ساعت 68: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 5: تعداد و نوع واحد

 .ثابت یپروتزها دهیچیدرمان پ یکینیانجام مراحل کل :هدف کلی

 

  34: کد درس    ب -(3)پروتز ثابت عملی   :نام درس

 ساعت 68: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 5: تعداد و نوع واحد

 .ثابت یپروتزها دهیچیدرمان پ یکینیانجام مراحل کل :هدف کلی

های زیر را  Requirmentدر پایان پس از گذراندن واحد های الف و ب دانشجو باید (: عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :انجام داده باشد

 پروتز ثابت Full Caseاتمام درمان یک  .1

 .(واحد 19) های قدامی باال یا پاییندرمان کراون .5

 .Nonrigid Connectorثابت دارای  درمان یک مورد پروتز .3

 .درمان یک مورد کراون پایه پارسیل .4

 .اندفالوآپ دو کیس پیشرفته که در ترم های قبل درمان شده  .2

 (واحد 19) (المینت، اینله، انله، فول سرامیک )درمانهای زیبایی  .6

 

بوده و یا خود مراحل  Observeتواند ای، بر حسب صالحدید سرپرست تخصصی دانشجو میهای بین رشتهدر انجام کیس* 

 .درمانی را انجام دهد

  



 

 

  33: کد درس    الف -(4)پروتز ثابت عملی   :نام درس

 ساعت 82: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد عملی 2/5: تعداد و نوع واحد

 .شرفتهیثابت پ یدرمان پروتزها یکینیانجام مراحل کل :هدف کلی

 

  35: کد درس    ب -(4)پروتز ثابت عملی   :نام درس

 ساعت 82: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد عملی 2/5: تعداد و نوع واحد

 .شرفتهیثابت پ یدرمان پروتزها یکینیانجام مراحل کل :هدف کلی

های زیر را  Requirmentدر پایان پس از گذراندن واحدهای الف و ب دانشجو باید (: عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :انجام داده باشد

  .ثابت پروتز Full Mouth اتمام درمان یک مورد .1

 .(واحد 19) (فول سرامیک المینت، اینله و آنله،)های تمام سرامیک درمان با رستوریشن .5

 :به طور مثال: (واحد4) درمان پیشرفته موارد دیگر .3

 Root Ampotation, Forcation Management  

 Force Eruption, Onlay Fixed Partial Denture 

  .فالوآپ دو کیس پیشرفته که درترم های قبل درمان شده اند .4

 

 .باشدای میپروتز ثابت عملی موظف به گذراندن دو مورد کیس بین رشتهدانشجودر طول دوره * 

   



 

 

  35: کد درس    (1)پروتز متحرک پارسیل نظری   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

 .لیو اجزاء پروتز پارس لیپارس یدندان یب یبندبا طبقه ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .آشنایی با طبقه بندی قوس های بی دندانی پارسیل .1

  .معرفی اجزاء پروتز پارسیل .5

 .اصول مکانیکال پروتز پارسیل .3

 .معاینه و ارزیابی یافته های تشخیصی .4

 سرویور و طراحی  .2

 .در طراحی پروتز پارسیل Ibarآشنایی با  .6

 .پروتز پارسیل متکی بر ایمپلنت .2

 .آماده سازی دهان .8

 .مراحل البراتواری ساخت فریم ورک .0

   



 

 

  31: کد درس    (5)پروتز متحرک پارسیل نظری   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

 .دهان ی، طرح درمان و آماده سازیدندان یدوره ب یولوژیزیو ف حی، تشراتیشناخت کل :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

1. Fitting the Framework. 

 . Tooth and Tissue Borneروشهای قالبگیری در پروتز پارسیل  .5

 .ثبت روابط اکلوزالی .3

 .امتحان پروتز پارسیل .4

 .تحویل پروتز پارسیل .2

 .مشکالت پس از تحویل .6

 .نگهداری و ترمیم پروتزهای پارسیل .2

 .پروتزهای موقتی .8

 .پروتز پارسیلسایر اشکال  .0

19. Attachment در پروتز پارسیل. 

 

  



 

 

  38: کد درس    (1)پروتز متحرک کامل نظری   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

 .دهان ی، طرح درمان و آماده سازیدندان یدوره ب یولوژیزیو ف حی، تشراتیشناخت کل :هدف کلی

 (عنوان محتوا)هاي آموزشی سرفصل 

 .حالت بی دندانی .1

 .بیومکانیک حاالت بی دندانی .5

 .اثرات افزایش سن در حاالت بی دندانی .3

 .عوارض استفاده از پروتز کامل .4

 .اختالالت مفصل تمپرومندیبوالر .2

 .ای از بیماران پروتزیمراقبت های تغذیه .6

 .تشخیص و طرح درمان .2

 .جراحی قبل از ساختن پروتز .8

 .فوریدنچرهای  .0

 .اوردنچر .19

 .هنر برقرار کردن ارتباط در درمان بیماران بی دندان .11

 .مواد مورد استفاده در درمان بیماران بی دندان .15

 .ساخت یک جایگزین جهت نواحی نشست گاه دنچر ماگزیال .13

 .ساخت یک جایگزین جهت  نواحی نشست گاه دنچر مندیبل .14

 .تعیین شکل و محل قوس .12

  



 

 

  39: کد درس    (5)کامل نظری پروتز متحرک   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

 .دندانها دنی، اکلوژن، انتخاب و چکوالتوریآرت یو روابط فک یریبا مفهوم قالبگ ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .جنبه های بیولوژیک و کلینیکی .1

 .چیدن دندانهای مصنوعی و اکلوژن در بیماران بی دندانیانتخاب و  .5

 .جلسه اول امتحان دندان .3

 .مالحظات تکلم در دنچر های کامل .4

 .موم گذاری و پخت دنچر .2

 .دست دندان تکی .6

 .گیر پروتز کامل .2

 .پروتزهای ماگزیلوفاشیال برای بیماران بی دندانی .8

 .تر کردن عمر مفید دنچرهای کاملطوالنی .0

 .پروتزهای متکی بر ایمپلنتکاربرد  .19

 .Osseointegrationعلم  .11

  .مراحل کلینیکی درمان توسط اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت .15

 .مراحل کلینیکی پروتزهای ثابت ساپورت شونده .13

 .برطرف نمودن مسائل و مشکالت .14

 .پروتزهای ایمپلنت در بیماران بی دندان .12

  



 

 

  50: کد درس   (1)پروتزهای ماگزیالفاسیال نظری   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

 .، سخت کام و نرم کام و درمان آنهانییفک پا یاکتساب عاتیمربوطه، ضا یبا علل بروز سرطان و درمانها ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .فکی صورتیکنترل روانی بیماران دارای پروتزهای  .1

 .رادیوتراپی .5

 .رزین باندینگ پروتزهای فکی صورتی .3

  .مولدینگ نازو آلوئول در مراحل اولیه درمان شکاف لب و کام .4

 .درمان بیماران بی دندان با قطع فک باال .2

 .درمان بیماران دارای دندان با قطع فک باال .6

 .درمان ضایعات کام نرم .2

 Palatal Liftمالحظات کلینیکی در پروتزهای  .8

 .تاثیرایمپلنت های داخل استخوانی در پروتزهای فکی و صورتی .0

 .مالحظات تشخیص دردرمان پروتزی بیمار باقطع فک پایین .19

 .درمان پروتزی بیماران باقطع فک پایین .11

 .استفاده از ایمپلنت در فک پایین رادیوتراپی شده .15

 .درمان پروتزی پس از قطع کامل یا پارسیل زبان .13

 .های داخل دهانیهای هوایی فوقانی بوسیله دستگاهالالت خواب ناشی از اختالل راهدرمان بیماران با اخت .14

  



 

 

  57: کد درس   (5)پروتزهای ماگزیالفاسیال نظری   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 2/1: تعداد و نوع واحد

 .یکمک یها نسیاپالو  الیکران یها مپلنتیا ،یصورت عاتینرم کام، شکاف کام و ضا عاتیضا یبا بازساز ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .جنبه های کلینیکی ساخت پروتزهای صورت .1

 .آمیزی پروتزهای صورتتکنیک های رنگ .5

 .ساخت پروتز چشم .3

 .ایمپلنت های کرانیوفاشیال .4

 .بررسی مقاالت پروتزهای فک و صورت .2

  



 

 

  52: کد درس   (پری کلینیک) (1)پروتز متحرک عملی   :نام درس

 ساعت 594: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 6: تعداد و نوع واحد

 یپروتزها نهیساده در زم یهاسیو درمان ک کینیکلدر پره لیبا مراحل ساخت پروتز متحرک و پارس یعمل ییآشنا :هدف کلی

 .متحرک

 (عنوان محتوا)آموزشی سرفصل هاي 

 .آشنایی با انواع آرتیکوالتور، ثبت رکورد و نحوه گرفتن فیس بو .1

انجام مراحل البراتواری بر روی فانتوم جهت ساخت پروتز کامل وکسب تبحر عملی در زمینه کلیه مراحل البراتواری شامل  .5

مختلف فکی، مراحل مفل گذاری و باالنس بعد از ساخت انواع تری اختصاصی، باکسینگ، رکورد بیس، چیدن دندان در روابط )

 .(پخت

انجام مراحل البراتواری بر روی فانتوم جهت ساخت پروتز پارسیل و کسب تبحر عملی در زمینه کلیه مراحل البراتواری شامل  .3

 .(داخت، کستینگ، پر Wax up، ری لیف، بالک اوت، دوبالژ،ترسیم طرح ساخت انواع تری اختصاصی، باکسینگ،سرویور،)

 .انجام مراحل البراتواری دو بیمار پروتز متحرک کامل و یک بیمار پروتز متحرک پارسیل درمان کلینیکی و .4

 

 .دانشجو موظف به ارائه سمینار می باشد ،حسب انجام مراحل البراتواری و عناوین مربوط به آن بر* 

  



 

 

  54: کد درس     (5)پروتز متحرک عملی   :نام درس

 ساعت 136: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 4: تعداد و نوع واحد

 .لیکامل و پارس یدندان یبا ب مارانیدرمان ب :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 (سه بیمار) درمان پروتز متحرک کامل .1

 (سه بیمار)درمان پروتز متحرک پارسیل  .5

 

دانشجو  .بیمار پروتز متحرک کامل و یک بیمار پروتز پارسیل توسط دستیار انجام خواهد شدکلیه مراحل البراتواری یک  :تذکر

 .دو بیمار کار شده توسط دانشجویان قبلی است Follow Upموظف به 

  



 

 

  53: کد درس    (1)پری کلینیک ماگزیلوفاشیال   :نام درس

 ساعت 34 :ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 کون،یلیاز جنس س یفک و صورت خارج دهان یساخت پروتزها یارتباط با مراحل البراتوار کسب مهارت در :هدف کلی

 .کونیلیس یزیو رنگ آم ی، مفل گذارWax Up، یریگقالب

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .آمیزی کندیک مورد پروتز فک و صورت خارج دهانی را در پره کلینیک ساخته و رنگ 

  



 

 

  55: کد درس  الف -(3)ماگزیلوفاشیال / پروتز متحرک عملی  :نام درس

 ساعت 195: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 3: تعداد و نوع واحد

 .یتخصص بورد یجهت آزمون شفاه یصورت و آمادگ فک و و لیپروتز کامل، پارس مارانیدرمان ب :هدف کلی

 

  55: کد درس  ب -(3)ماگزیلوفاشیال / متحرک عملیپروتز   :نام درس

 ساعت 195: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 3: تعداد و نوع واحد

 .یتخصص بورد یجهت آزمون شفاه یصورت و آمادگ فک و و لیپروتز کامل، پارس مارانیدرمان ب :هدف کلی

های زیر را  Requirmentدر پایان پس از گذراندن واحدهای الف و ب دانشجو باید (: عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :انجام داده باشد

 (.بیمار پنج)درمان پروتز متحرک کامل  .1

 (.بیمار سه)درمان پروتز متحرک پارسیل  .5

 (.یک بیمار) درمان سینگل دنچر .3

 (.یک بیمار)درمان پروتز کامل فوری  .4

 (.یک بیمار)درمان اوردنچر  .2

 (.بیمار سه)ری بیس، اسپلینت جراحی و یا ترمیم پروتز  درمان ری الین، .6

 .(دو مورد) Interimساخت ابچوراتورهای جراحی  .2

  



 

 

  51: کد درس  الف -(4)ماگزیلوفاشیال / پروتز متحرک عملی  :نام درس

 ساعت 195: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 3: تعداد و نوع واحد

 یجهت آزمون شفاه یو فک وصورت و آمادگ لی، پروتز کامل، پارسACPبراساس شاخص  دهیچیپ مارانیدرمان ب :هدف کلی

 .یتخصص بورد

 

  58: کد درس  ب -(4)ماگزیلوفاشیال / پروتز متحرک عملی  :نام درس

 ساعت 195: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 3: تعداد و نوع واحد

 یجهت آزمون شفاه یو فک وصورت و آمادگ لی، پروتز کامل، پارسACPبراساس شاخص  دهیچیپ مارانیدرمان ب :هدف کلی

 .یتخصص بورد

های زیر را  Requirmentدر پایان پس از گذراندن واحدهای الف و ب دانشجو باید (: عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :انجام داده باشد

 .(بیمار 4)درمان پروتز متحرک کامل  .1

 .(بیمار 3)درمان پروتز متحرک پارسیل  .5

 .(بیمار 1)درمان سینگل دنچر  .3

 .(بیمار 1)درمان اوردنچر  .4

 .(بیمار 4)درمان ری الین، ری بیس، اسپلینت جراحی و ترمیم پروتز  .2

 .با پروتز های فکی صورتی (بیمار 3)درمان  .6

  



 

 

  59: کد درس  (Esthetic Dentistry)دندانپزشکی زیبایی   :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 .آن یمرتبط با پروتز و درمانها ییبایاصول ز میو درک مفاه ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

1. Smile Design 

5. Porcelain Laminat Veneer 

3. Inlay , Onlay , Allceramic Complete Crown 

 انتخاب رنگ در دندانهااصول  .4

2. Bonding 

 تداخل زیبایی و فانکشن  .6

2. Esthetic Management of The Dentinogingival Unit 

8. Esthetic Surgery 

0. Tooth Whitening 

 زیبایی در ایمپلنت .19

  



 

 

  50: کد درس  الف -(Case Presentaion( )1)سمینار ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 2/9واحد نظری،  2/9)عملی  -واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

، نقد و  ACP صیبراساس شاخص تشخ دهیچیپ یازهایبا ن مارانیو طرح درمان ب یصیتشخ یهامهارت تیتقو :هدف کلی

 .جهت آزمون یآمادگ ،یارشته نیدر داخل رشته و ب یارتباط یهامهارت شیآن بر اساس مستندات، افزا یبررس

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .آشنا شود بوردآزمون  دستیار موظف به شرکت در تمام جلسات بوده و می بایست با شاخص های آزمون ارائه کیس در

 

 

  



 

 

  57: کد درس  ب -(Case Presentaion( )1)سمینار ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 2/9واحد نظری،  2/9)عملی  -واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

، نقد و  ACP صیبراساس شاخص تشخ دهیچیپ یازهایبا ن مارانیو طرح درمان ب یصیتشخ یهامهارت تیتقو :هدف کلی

 .جهت آزمون یآمادگ ،یارشته نیدر داخل رشته و ب یارتباط یهامهارت شیآن بر اساس مستندات، افزا یبررس

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

دستیار ضمن مشارکت درتمام جلسات موظف است حداقل تشخیص و طرح درمان یک بیمار خود را قبل از شروع درمان یا پس از 

در این دوره هر دانشجو موظف به ارائه کیس . باشد بورددرمان در این جلسات ارائه نماید، ارائه کیس باید بر اساس فرمت آزمون 

 .فالوآپ نیز می باشد

  



 

 

  52: کد درس  الف -(Case Presentation( )5)سمینار ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 2/9واحد نظری،  2/9)عملی  -واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

،  ACP صیبر اساس شاخص تشخ دهیچیپ یازهایبا ن مارانیو طرح درمان و درمان ب یصیتشخ یهامهارت تیتقو :هدف کلی

 .جهت آزمون یآمادگ ،یارشته نیب در داخل رشته و یارتباط یهامهارت شیآن براساس مستندات، افزا ینقد و بررس

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

پس از  ایخود را قبل از شروع درمان  ماریب یکو طرح درمان  صیموظف است حداقل تشختمام جلسات  ضمن مشارکت در اریدست

 سیدوره هر دانشجو موظف به ارائه ک نیباشد در ا بوردبر اساس فرمت آزمون  دیبا سی، ارائه کدیجلسات ارائه نما نیدرمان در ا

  .باشد یم زیپ نآفالو



 

 

  54: کد درس  ب -(Case Presentation( )5)سمینار ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 2/9واحد نظری،  2/9)عملی  -واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

،  ACP صیبر اساس شاخص تشخ دهیچیپ یازهایبا ن مارانیو طرح درمان و درمان ب یصیتشخ یهامهارت تیتقو :هدف کلی

 .جهت آزمون یآمادگ ،یارشته نیب در داخل رشته و یارتباط یهامهارت شیآن براساس مستندات، افزا ینقد و بررس

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

پس از  ایخود را قبل از شروع درمان  ماریب یکو طرح درمان  صیتمام جلسات موظف است حداقل تشخ ضمن مشارکت در اریدست

 سیدوره هر دانشجو موظف به ارائه ک نیباشد در ا بوردبر اساس فرمت آزمون  دیبا سی، ارائه کدیجلسات ارائه نما نیدرمان در ا

 .باشد یم زیپ نآفالو

  



 

 

  53: کد درس  الف -(Case Presentation( )3)سمینار ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (عملی واحد 2/9واحد نظری،  2/9)عملی  -واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

، نقد  ACP صیبراساس شاخص تشخ دهیچیپ یازهایبا ن مارانیو طرح درمان و درمان ب یصیتشخ یهامهارت تیتقو :هدف کلی

 .جهت آزمون یآمادگ ،یارشته نیدر داخل رشته و ب یارتباط یهامهارت شیآن بر اساس مستندات، افزا یو بررس

 (عنوان محتوا)آموزشی سرفصل هاي 

بیمار خود را قبل از شروع درمان یا  یکدستیار ضمن مشارکت در تمام جلسات موظف است حداقل تشخیص و طرح درمان  -

 .پس از درمان در این جلسات ارائه نماید

 .بوده و در این دوره هر دانشجو موظف به ارائه یک کیس فالوآپ نیز می باشد بوردارائه کیس باید بر اساس فرمت آزمون  -

  



 

 

  55: کد درس  ب -(Case Presentation( )3)سمینار ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 56: ساعت آموزشی در طول دوره (واحد عملی 2/9واحد نظری،  2/9)عملی  -واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

، نقد  ACP صیبراساس شاخص تشخ دهیچیپ یازهایبا ن مارانیو طرح درمان و درمان ب یصیتشخ یهامهارت تیتقو :هدف کلی

 .جهت آزمون یآمادگ ،یارشته نیدر داخل رشته و ب یارتباط یهامهارت شیآن بر اساس مستندات، افزا یو بررس

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

بیمار خود را قبل از شروع درمان یا  یکدستیار ضمن مشارکت در تمام جلسات موظف است حداقل تشخیص و طرح درمان  -

 .پس از درمان در این جلسات ارائه نماید

 .بوده و در این دوره هر دانشجو موظف به ارائه یک کیس فالوآپ نیز می باشد بوردارائه کیس باید بر اساس فرمت آزمون  -

 

قابل . دانشجو موظف به ارائه حداقل سه مورد کیس درمان شده می باشد ،(Case Presentation)ایان واحدهای ارائه مورد در پ* 

تواند در محورهای پروتزهای متحرک کامل و پارسیل، پروتزهای فک و صورت، پروتز ثابت و های ارائه شده میکیس ذکر است

 .باشد TMDپروتز متکی بر ایمپلنت و همچنین 

 

  



 

 

  55-58: کد درس   (3)تا  (1)مشارکت در آموزش دانشجویان   :نام درس

 ساعت 195: ساعت آموزشی در طول دوره   (واحد 1هر ترم )واحد عملی  3: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 یادگیری -کسب مهارت عملی فرآیند یاددهی: هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 و سایر آموزش ها( کلینیک و بالینیپره)مشارکت دستیار در آموزش های نظری و عملی 

 

خوراند الزم شرکت دستیار در آموزش دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی تحت نظارت استاد بوده، ارزشیابی شده و پس

روشهای آموزش و ارزیابی دانشجو بویژه روشهای ارزیابی گردد به نحوی که در پایان دوره دستیار نسبت به توسط استاد ارائه می

 .نوین آموزشی مسلط شده و با مهارت امور مربوطه را انجام دهد

  



 

 

  59: کد درس     (1)مواد دندانی کاربردی   :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 .یکینیمواد مورد استفاده در پروتز جهت حل مشکالت کل یکیولوژیو ب یکیمکان یکیزیبا خواص ف ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  .آشنایی با خواص فیزیکی و مکانیکی مواد .1

 .آشنایی با دستگاه های تست مواد .5

  .آشنایی با سازگاری زیستی مواد .3

 .شناخت گچ ها .4

  .شناخت موم ها .2

 .شناخت امالگام .6

 . Dies Investment  Refractoryشناخت .2

   Noble.شناخت آلیاژ های  .8

 .Base Metalشناخت آلیاژهای  .0

 .آشنایی با مراحل ریختگی .19

  



 

 

  10: کد درس     (5)مواد دندانی کاربردی   :نام درس

 ساعت 12: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 .مواد مورد استفاده در پروتز یکیولوژیو ب یکیمکان ،یکیزیبا خواص ف ییآشنا :هدف کلی

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 .PFMشناخت سرامیک و پرسلن های  .1

 .شناخت انواع پلیمر ها .5

 .و نحوه کاربرد آنها Denture Baseشناخت پلیمر های  .3

 .شناخت کامپوزیت ها .4

 .Resin Based Materialsآشنایی با نحوه باندینگ  .2

  .های نرم و کاربرد آن شناخت الیه .6

 .شناخت مواد قالبگیری .2

 .شناخت سمان ها .8

0. Tissue Engineering. 

19. Dental Biomaterial. 

 .کالس بصورت طرح سئوال اداره گردد :روش آموزش

 




