
 بسم اهلل الرحمن الرحیم

 

 املکهای تزمبانی پرو 

 نمره( 01آزمون تئوری )

 (نمره 8) کار عملی فانتوم الگ بوک دانشجو بر اساس

 نمره(: 2) آزمون عملیچک لیست 

o نمره                                                                                       :ت یک تری اختصاصیمیزان تسلط در ساخ 

  5/1                                                                                                                   تریضخامت مناسب  

 Extension 5/1                                                                                                 صحیح بوردرهای تری  

  5/1                                                                                                       دسته تری صحیحو زاویه  ابعاد  

 5/1                                                                                                  توانایی مدیریت صحیح مصرف مواد  

 

 

  2و  1پروتزهای کامل عملی 

 (نمره 05) کار عملی روی بیمار الگ بوک دانشجو بر اساس

 نمره                                                                                                     (:نمره 5) اسالیدنمایش ک لیست آزمون چ

 5/1                                                   توانایی تشخیص لندمارک های آناتومیک ریج های بی دندان ماگزیال و مندیبل  

  5/1                                  قالب توانایی تشخیص اشکاالت موجود در یکو  از بیمارقالب گیری  مراحل تسلط بهمیزان  

  5/1                             کستتوانایی تشخیص اشکاالت موجود در یک ایده آل و  یک کستخصوصیات  احاطه بهمیزان  

  5/1         توانایی تشخیص اشکاالت موجود در یک تری اختصاصیخصوصیات تری اختصاصی ایده آل و  احاطه بهمیزان  

  5/1                                                                                 تسلط به فانکشن های مختلف بوردرمولدینگمیزان  

  5/1                   باکسینگتوانایی تشخیص اشکاالت موجود در یک  و مراحل انجام آن وباکسینگ اهداف  احاطه بهمیزان  

  5/1                               مراحل ثبت روابط فکی  باال و پایین وکس ریم های فکو تنظیم  مراحل ساختتسلط به میزان  

  5/1           از نظر محل و زاویه آن ها دندان های دنچر چیدمان و انتخاب دندان برای بیمار بی دندانمراحل  تسلط بهمیزان  

  5/1                                    پروتز کامل در دهانامتحان  معیارهای صحت چیده شدن دندان ها در جلسهتسلط به میزان  

  5/1                                                                                        البراتواری پخت دنچرمراحل  احاطه بهمیزان  

 

 



 

 های پارسیلتزمبانی پرو 

 نمره( 01آزمون تئوری )

 (نمره 8) کار عملی فانتوم الگ بوک دانشجو بر اساس

 نمره                                                                                                           نمره(: 2) آزمون عملیچک لیست 

 5/1                                                                    (ابعاد شکل و) یک رست سینگولوم تراشدر  تسلط میزان                            

 5/1                                                                       (ابعاد شکل و) اکلوزالیک رست  تراشدر  میزان تسلط  

  0                                                         یک قوس نیمه بی دندانپروتز پارسیل برای طراحی صحیح توانایی  

 

 

 

  2و  1عملی  پارسیلپروتزهای 

 (نمره 05) کار عملی روی بیمار الگ بوک دانشجو بر اساس

 نمره                                                                                                     (:نمره 5)اسالید نمایش چک لیست آزمون 

  5/1                                                                                                     تسلط به طبقه بندی کندیمیزان 

  5/1                                                               لاجزای مختلف پروتز پارسی عملکرد تسلط به نام گذاری ومیزان  

  5/1                                                 دیکاسیون و کنترا اندیکاسیون اجزای مختلف پروتز پارسیلتسلط به انمیزان  

  5/1                                        بر اساس اصول بیومکانیکبرای دندان های پایه تسلط به انتخاب نوع کالسپ میزان  

  5/1                                                                           تسلط به اهداف و کاربرد اجزای مختلف سورویورمیزان  

  5/1                                                     و دندان های پایه تسلط به اصول و توالی مراحل آماده سازی دهانمیزان  

  5/1        توانایی تشخیص اشکاالت موجود در یک تری اختصاصیخصوصیات تری اختصاصی ایده آل و  احاطه بهمیزان  

  5/1                                                        و تفاوت های آن هاتسلط به انواع مواد قالب گیری، نحوه کاربرد میزان  

  5/1                               قالب توانایی تشخیص اشکاالت موجود در یکو  از بیمارقالب گیری  مراحل تسلط بهمیزان  

  5/1                                                                           اسکلت فلزی  البراتواری ساخت مراحل احاطه بهمیزان 

 

 

 

 



 

 ثابتهای تزمبانی پرو 

 نمره( 01آزمون تئوری )

 (نمره 7) کار عملی فانتوم الگ بوک دانشجو بر اساس

 نمره(: 3) آزمون عملیچک لیست 

o یک رستوریشن تراش در  میزان تسلطPFM :نمره                                                                              شامل 

 5/1                                                                    اکلوزال و پیروی از آناتومی سطح اکلوزال سطح میزان تراش  

 5/1                                                                                                    ش سطوح اگزیالمیزان و زاویه ترا  

 5/1                                                                       صحیح نوع فینیشینگ الین، محل و یکنواختی آن انتخاب  

  5/1                                                                                                             فانکشنالتراش بول کاسپ  

 5/1                                                                                                           عدم وجود آندرکات در تراش  

  5/1                                                                                    تراشایندکس پوتی برای  برش صحیحساخت و  

 

 

 

  2و  1عملی  ثابتپروتزهای 

 (نمره 05) کار عملی روی بیمار الگ بوک دانشجو بر اساس

 نمره                                                                                                     (:نمره 5)اسالید نمایش چک لیست آزمون 

 5/1                                                                                           و کاربرد آن ها توانایی تشخیص انواع فرزها  

  5/1                                                                          ینگ الین ها و کاربرد آن هافینیشتوانایی تشخیص انواع  

  5/1                                         تسلط به میزان تراش قسمت های مختلف دندان در انواع رستوریشن های ثابتمیزان  

  5/1                                                                                 ه پست و کور اختصاصیتسلط به مراحل تهیمیزان  

  5/1                                                         و تفاوت های آن هاتسلط به انواع مواد قالب گیری، نحوه کاربرد میزان  

  5/1                                          قالب توانایی تشخیص اشکاالت موجود در یکو  قالب گیری مراحل تسلط بهمیزان  

  5/1                                                         تسلط به اهداف، انواع و روش های ساخت یک رستوریشن موقتمیزان  

 5/1                                              میزان احاطه به انتخاب روش ثبت روابط فکی بر اساس دندان های موجود بیمار  

  5/1                                                                تسلط به تفاوت های روش های مختلف متحرک کردن دایمیزان  

 5/1                                                                                       توانایی تشخیص اشکاالت موجود در یک فریم  

  

 


