
 طرح دوره

 نام درس:

 (کامل دندانی بی با بیماراندرمان ) 2پروتز کامل نظری 

 

  نحوه ارائه درس:

 نظری

 

 تعداد واحد:

 واحد نظری 1

 

 گروه/های آموزشی ارائه دهنده:

 پروتزهای دندانی

 

  مسئول درس:

  m-bahrami@sina.tums.ac.ir، دکتر مهران بهرامی

 8:30 – 7:30سه شنبه 

 

 پیش نیاز:

 (1پری کلینیک کامل )

 (1کامل نظری )

 

 اهداف کلی:

 پس از این دوره دانشجویان باید:

 .با روش صحیح ساخت یک دست دندان کامل آشنا شود 

  سیستمیک و درخواست بیمار مناسب ترین طرح درمان را ارایه دهند و در صورت امکان توصیه به قرار دادن  مالی،با توجه به شرایط

 ایمپلنت و تجویز اوردنچر را بشناسند. 

 .خطاهای البراتواری رابشناسند 

 .برای بیمار های مختلف، روش های مناسب جهت قالب گیری را بشناسند 

 حفظ کنند. ت ساختارهای باقی مانده بیمار رابا افزایش دانش تئوری بتوانند سالم 

 

 اهداف اختصاصی:

 

 :حیطه شناختی 

o .بیماری های سیستمیک و مالحظات تغذیه ای برای بیماران بی دندان را بشناسند 

o .با جراحی های پیش پروتزی آشنا شوند 

o .شواهد علمی مرتبط با ارتفاع عمودی و رابطه مرکزی را بشناسند 

o  آرتیکوالتورها را بشناسند.انواع 

o  را بشناسند. 3و  2روش چیدمان در رابطه فکی کالس 

o .روشهای موجود برای ریالین و ریبیس را بشناسند 

o .مواد بهسازی بافت را بشناسند 
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o .روش ساخت دنچر فوری را بشناسند 

o .اوردنچرهای متکی بر دندان را بشناسند 

o .با پروتزهای کامل دیجیتال آشنا شوند 

o دنچر و مالحظات آن را بشناسند. سینگل 

o .روش های جدید مفل گذاری را بشناسند 

o .پروتزهای فکی و صورتی را بشناسند 

o .مشکالت پس از تحویل را بشناسند 

o .با مراحل عملی درمان بالینی بیماران با پروتز کامل کامال آشنا شوند 

o .مراحل مختلف انجام مراحل البراتواری را بشناسند 

 

 :حیطه رفتاری 

o  بتوانند تحت نظارت استاد کلیه مراحل کلینیکی و البراتواری ساخت یک پروتز کامل را برای بیمار بی دندانی کامل با ریج قابل

 قبول انجام دهند.

 

 :حیطه عاطفی 

o  .اهمیت تشخیص و طرح درمان صحیح را درک کنند 

o  .اهمیت احترام به سایر دانشجویان و اساتید را درک کرده باشند 

o های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشند. در بحث 

o .مقررات کالس را رعایت کنند 

o .قبل از هر جلسه پیش مطالعه کرده باشند 

 

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

 نمره خواهد شد. 90نمره و در مجموع  6جلسه تئوری وجود دارد که هر جلسه معادل  15کال 

 / دکتر معماریان / دکتر گرامی پناه / دکتر صدیق پور / دکتر زراتی / دکتر عطری / دکتر سیادت / دکتر صاحبی / دکتر آذریمدرسین:  اسامی

 دکتر میرمحمد رضایی
 

 تاریخ استاد عنوان ردیف

 بهمن 25 دکتر آذری بیماری های سیستمیک و مالحظات تغذیه ای برای بیماران بی دندان 1

 اسفند 2 آذریدکتر  بی دندانی )جراحی های قبل از پروتز(آماده سازی بستر  2

 اسفند 9 میر محمد رضاییدکتر  ارتفاع عمودی، رابطه مرکزی، بررسی شواهد علمی 3

 اسفند 16 میر محمد رضاییدکتر  ARآرتیکوالتورها، معرفی هانو  4

 اسفند 23 معماریاندکتر  نرمالو سایر روابط غیر  2و کالس  3چیدن دندان های مصنوعی در رابطه کالس  5

6 Reline and rebase  فروردین 22 معماریاندکتر 

 فروردین 29 صاحبیدکتر  مواد بهبود دهنده بافت 7

8 Immediate denture  اردیبهشت 5 صاحبیدکتر 

 8نفره، تا انتهای جلسه  400، آمفی تئاتر 12، ساعت 98 ردیبهشتا 14امتحان میان ترم: روز شنبه 

9 Tooth-supported overdenture  اردیبهشت 12 گرامی پناهدکتر 

 اردیبهشت 19 عطریدکتر  پروتز کامل دیجیتال 10

11 Single denture  اردیبهشت 26 سیادتدکتر 

 خرداد 2  خطاها و مشکالت کلینیکی در پروتز کامل 12



 خرداد 9  روش های جدید مفل گذاری 13

 خرداد 16 زراتیدکتر  پروتزهای فک و صورت 14

 خرداد 23  مشکالت پس از تحویل 15

 

 روشهای تدریس:

 demonstration / پرسش و پاسخ

 

 وظایف دانشجو:

 مطالعه فردی قبل از هر جلسه / رعایت نظم کالس / حضور به موقع در کالس

 

 وظایف استاد:

معرفی کیس های  / تشویق بیماران جهت مطالعه بیشتر / و مشارکت در بحث انشجویان جهت پرسشتشویق د / حضور به موقع در کالس

 آموزشی متنوع

 

 روشهای ارزیابی دانشجو:

 دانش تئوری کافی حضور به موقع در کالس /

 

 )سیاست های کلی دوره(: مقررات

 رعایت نظم کالس 

 حضور به موقع 

 

 حد مجاز غیبت:

 روز غیبت موجه 3حداکثر 

 

 قوانین نمره دهی:

 میان ترم و پایان ترمامتحان تئوری 

 

 :منابع

  2013زرب 

 Heart Well 2009 

  کتاب دکتر اجاللی 

 Winkler 

 مقاله دکتر گرامی پناه 


	نام درس:
	پروتز کامل نظری 2 (درمان بیماران با بی دندانی کامل)
	نحوه ارائه درس:
	نظری
	تعداد واحد:
	1 واحد نظری
	گروه/های آموزشی ارائه دهنده:
	پروتزهای دندانی
	مسئول درس:
	دکتر مهران بهرامی، m-bahrami@sina.tums.ac.ir
	سه شنبه 7:30 – 8:30
	پیش نیاز:
	پری کلینیک کامل (1)
	کامل نظری (1)
	اهداف کلی:
	پس از این دوره دانشجویان باید:
	 با روش صحیح ساخت یک دست دندان کامل آشنا شود.
	 با توجه به شرایط مالی، سیستمیک و درخواست بیمار مناسب ترین طرح درمان را ارایه دهند و در صورت امکان توصیه به قرار دادن ایمپلنت و تجویز اوردنچر را بشناسند.
	 خطاهای لابراتواری رابشناسند.
	 برای بیمار های مختلف، روش های مناسب جهت قالب گیری را بشناسند.
	 با افزایش دانش تئوری بتوانند سلامت ساختارهای باقی مانده بیمار را حفظ کنند.
	اهداف اختصاصی:
	 حیطه شناختی:
	o بیماری های سیستمیک و ملاحظات تغذیه ای برای بیماران بی دندان را بشناسند.
	o با جراحی های پیش پروتزی آشنا شوند.
	o شواهد علمی مرتبط با ارتفاع عمودی و رابطه مرکزی را بشناسند.
	o انواع آرتیکولاتورها را بشناسند.
	o روش چیدمان در رابطه فکی کلاس 2 و 3 را بشناسند.
	o روشهای موجود برای ریلاین و ریبیس را بشناسند.
	o مواد بهسازی بافت را بشناسند.
	o روش ساخت دنچر فوری را بشناسند.
	o اوردنچرهای متکی بر دندان را بشناسند.
	o با پروتزهای کامل دیجیتال آشنا شوند.
	o سینگل دنچر و ملاحظات آن را بشناسند.
	o روش های جدید مفل گذاری را بشناسند.
	o پروتزهای فکی و صورتی را بشناسند.
	o مشکلات پس از تحویل را بشناسند.
	o با مراحل عملی درمان بالینی بیماران با پروتز کامل کاملا آشنا شوند.
	o مراحل مختلف انجام مراحل لابراتواری را بشناسند.
	 حیطه رفتاری:
	o بتوانند تحت نظارت استاد کلیه مراحل کلینیکی و لابراتواری ساخت یک پروتز کامل را برای بیمار بی دندانی کامل با ریج قابل قبول انجام دهند.
	 حیطه عاطفی:
	o اهمیت تشخیص و طرح درمان صحیح را درک کنند.
	o اهمیت احترام به سایر دانشجویان و اساتید را درک کرده باشند.
	o در بحث های گروهی کلاس شرکت فعال داشته باشند.
	o مقررات کلاس را رعایت کنند.
	o قبل از هر جلسه پیش مطالعه کرده باشند.
	تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:
	کلا 15 جلسه تئوری وجود دارد که هر جلسه معادل 6 نمره و در مجموع 90 نمره خواهد شد.
	اسامی مدرسین: دکتر آذری / دکتر سیادت / دکتر صاحبی / دکتر عطری / دکتر زراتی / دکتر گرامی پناه / دکتر صدیق پور / دکتر معماریان / دکتر میرمحمد رضایی
	روشهای تدریس:
	پرسش و پاسخ / demonstration
	وظایف دانشجو:
	حضور به موقع در کلاس / مطالعه فردی قبل از هر جلسه / رعایت نظم کلاس
	وظایف استاد:
	حضور به موقع در کلاس / تشویق دانشجویان جهت پرسش و مشارکت در بحث / تشویق بیماران جهت مطالعه بیشتر / معرفی کیس های آموزشی متنوع
	روشهای ارزیابی دانشجو:
	حضور به موقع در کلاس / دانش تئوری کافی
	مقررات (سیاست های کلی دوره):
	 رعایت نظم کلاس
	 حضور به موقع
	حد مجاز غیبت:
	حداکثر 3 روز غیبت موجه
	قوانین نمره دهی:
	امتحان تئوری میان ترم و پایان ترم
	منابع:
	 زرب 2013
	 Heart Well 2009
	 کتاب دکتر اجلالی
	 Winkler
	 مقاله دکتر گرامی پناه

