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پیشگفتار

دانشجویان دندانپزشکی پس از گذراندن دوره علوم پایه، به فراگیری علوم مختلف دندانپزشکی می پردازند. برای کسب مهارت های 

الزم در جهت بازسازی دندان های تخریب یافته و از دست رفته، گروه پروتزهای دندانی ضمن خوش آمد گوئی به دانشجویان عزیز 

مسئولیت آموزش طرح درمان و نحوه بازسازی انساج آسیب دیده و از بین رفته را عهده دار می گردد. در این راستا در بدو آموزش 

همزمان با دروس نظری، آموزش کارهای عملی را در پری کلینک که شبیه سازی از درمان های کلینک می باشد، آغاز می گردد.

پروتز که در کریکولوم برنامه آموزشی دندانپزشکی ساعات بیشتری را بخود اختصاص داده، دارای شاخه های مختلف و یکی 

از شاخه ها پروتز ثابت می باشد که همکاران سعی و تالش دارند که آموزش آن را به نحو مطلوب ارائه دهند. این آموزش  در  

پری کلینیک بر روی مدل های  شبیه دهان آغاز می گردد. یکی از همکاران پرتالش و مسلط به آموزش، سرکار خانم دکتر الهه 

بیابانکی عالوه بر آموزش های نزدیک، قدمی در مکتوب کردن یافته های خود نموده اند که درخور تحسین می باشد. تالیفی که 

در پیش روی دارید حاصل یافته های ارزشمند پروستودنتیست جوان و دانشمند می باشد .با  به تصویر کشیدن مراحل ساخت 

پروتزهای ثابت قدم به قدم در ده فصل، دانشجویان و دانش آموختگان با مراجعه به آن سعادت یادگیری سهل تر و بهتری را  

خواهند داشت.  برای این همکار جوان  با سابقه به چاپ رساندن  بیش از ده مقاله و ترجمه کتب مرجع پروتز و تألیف این اثر 

ارزشمند، آرزوی موفقیت های بیشتری را دارم.

با احترام

دکتر مسعود اجاللی

بهمن ماه 1398



پیشگفتار مولف

به نام خدا

با توجه به این که آموزش درمان های عملی صحیح برای دانشجویان دندانپزشکی از مرحله پری کلینیک شروع می شود، بهره مندی 

از آموزش قوی و اصولی از ابتدا ارزش و اهمیت فراوانی می یابد. بدلیل فشرده بودن این دوره و با در نظر گرفتن این مهم که یکی 

از مشکالت فعلی در زمینه آموزش پروتزهای ثابت، عدم وجود کتاب مرجع آموزشی با تاکید بر آموزش عملی مرحله به مرحله و 

کاربردی برای دانشجویان می باشد، بر آن شدم تا در راستای کمک به آموزش دانشجویان، جهت تألیف کتابی با حداقل حجم و 

تاکید بر مطالب عملی اقدام نمایم که در عین استفاده از کتاب ها و مقاالت مرجع پروتزهای ثابت برای مطالب تئوری، مطالب را 

در قالب عملی و کاربردی بیان نماید. بعضی از مطالب ارائه شده، اشاره به شرایط کلینیکی داشته تا ارتباط و اهمیت مطالب را 

بویژه در شرایط کلینیکی نشان داده و دید بهتری از اهمیت مطالب برای دانشجو ایجاد کند. این کتاب شامل تمام مراحل عملی 

کلینیکی و البراتواری الزم برای ساخت پروتزهای ثابت متداول )روکش های دندانی متال-سرامیک( می باشد. علی رغم تالش برای 

ارائه کامل مطالب، هیچ اثری عاری از اشکال نیست. امید است در صورت داشتن هرگونه پیشنهاد جهت تکمیل و بهبود این اثر 

در چاپ های بعدی، همکاران محترم نظرات ارزشمند خود را از طریق ایمیل منتقل نمایند.

دکتر الهه بیابانکی

متخصص پروتزهای دندانی و ایمپلنت 

استادیار دانشکده دندانپزشکی شهید بهشتی

زمستان 1398
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