
 طرح دوره

 

 نام درس:

 ایمپلنت عملی

 

 نحوه ارائه درس:

 کارگاهی

 

 تعداد واحد:

 واحد عملی 1

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 بخش ایمپلنت با همکاری گروه جراحی دهان و فک و صورت، گروه پریودنتولوژی، گروه پروتز های دندانی و گروه رادیولوژی

 

 مسئول درس:

 09123204516 دکتر رضا شریفی

rsharifi59@yahoo.com 

 

 پیش نیاز:

 ایمپلنت نظری
 

 اهداف کلی:

 ارجاع موارد و بیمار انتخاب نحوه و عملی صورت به ایمپلنت درمان با عمومی دندانپزشکی دانشجویان آشنایی
 

  اهداف اختصاصی:

 انتخاب بیمار مناسب جهت درمان ایمپلنت 

 ارزیابی گرافی ها و آزمایشات 

  جراحی یک واحد ایمپلنت روی مدل 

 درمان پروتزی روی یک مدل 

 پروتز و معاینات ،حضور در بخش های جراحی ایمپلنت 

 آشنایی با مشکالت بعد از جراحی و پروتز 

 آشنایی با مواد پیوندی و جراحی های پیشرفته 

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 برنامه ضمیمه می باشد. / جلسه 26

 (تعداد دوره های برگزار شده: دومین دوره)

 

 روش های تدریس:

 عملی و گروهی کار اکثراً و فیلم ،اسالید ،سخنرانی

 

 وظایف دانشجو:

  حضور منظم و به موقع در کالس ها 



 شرکت فعال در کارهای گروهی 

 

 وظایف استاد:

  حضور به موقع در کالس ها 

  های تدریس نویناستفاده از روش 

 انجام فعالیت های گروهی 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

  امتحان به صورت آسکی 

  پر کردن فرم هایLogbook 

 

  مقررات:

  حضور به موقع در کالس ها 

 رعایت نظم و انضباط و کنترل عفونت 

 

  حد مجاز غیبت:

 طبق مقررات آموزش

 

 قوانین نمره دهی:

 50 نمرهدرصد  50 وامتحان به صورت آسکی  درصد Logbook   

  20نمره از  12قبولی 

 

 منابع:

 کتاب پیترسون جراحی 

 کتاب ایمپلنت میش جراحی 

 کتاب فونسکا جراحی 

 کتاب کارانزا پریو 

 کتاب لینده پریو 

 کتاب ایمپلنت میش پروتز 
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