
 طرح دوره

 نام درس:

 ۱ل عملی پروتز کام

 

  نحوه ارائه درس:

 عملی

 

 تعداد واحد:

 واحد عملی 2

 

 گروه/های آموزشی ارائه دهنده:

 پروتزهای دندانی

 

  مسئول درس:

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

 صبح 8-۱2هفته روزهای 

 

 پیش نیاز:

 (۱) پری کلینیک کامل

 

 اهداف کلی:

 :باید بتوانند  این دوره دانشجویان پس از

 .یک دست دندان کامل به بیمار تحویل دهند 

  در صورت امکان قرار دادن ایمپلنت و  و خواست بیمار مناسب ترین طرح درمان را ارایه دهندسیستمیک و در مالی،با توجه به شرایط

 د. نتجویز اوردنچر را به بیمار توصیه کن

 را تشخیص داده و در صورت نیاز برطرف کنند خطاهای البراتواری. 

  انتخاب کنندرا بشناسند و مناسب جهت قالب گیری های روش  ،های مختلف بیماربرای. 

  حفظ کنند.سالمت ساختارهای باقی مانده بیمار رابا افزایش دانش تئوری و توانمندی عملی بتوانند 

 

 اهداف اختصاصی:

 

 :حیطه شناختی 

o دنکامال آشنا شو لی درمان بالینی بیماران با پروتز کاملبا مراحل عم. 

o  دنبشناسرا انجام مراحل البراتواری مراحل مختلف. 

o و یا با اساتید مشورت نموده و در صورت لزوم بیمار را ارجاع دهند ندنکبرطرف را آند نبتوان در صورت مشاهده مشکل. 

 

 :حیطه رفتاری 

o بی دندانی کامل با ریج قابل بیمار کامل را برای  پروتز لینیکی و البراتواری ساخت یککلیه مراحل کد تحت نظارت استاد نبتوان

 .دنانجام دهقبول 
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 :حیطه عاطفی 

o  درک کننداهمیت تشخیص و طرح درمان صحیح را.  

o دناهمیت احترام به وقت بیماران را درک کرده باش.  

o دندر بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باش. 

o مقررات کالس را رعایت کنند. 

o دنقبل از هر جلسه اطالعات تئوری مرتبط را مطالعه کرده باش. 

o ،دنبیماران و دوستانش با احترام رفتار کن با پرسنل گروه. 

 

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

 .به بیمار تحویل خواهند داد کامل رایک پروتز  تحت نظارت استاد راهنما روز کاری 2۱نفره در  4 یا 5معموال دانشجویان در گروه های 

 ق پور / دکتر عبدی / دکتر عطری / دکتر خاجویصدی دکتر / آذریدکتر  / بهرامیدکتر  مدرسین: اسامی

 

 روشهای تدریس:

 demonstrationپرسش و پاسخ، 

 

 وظایف دانشجو:

عفونت / تکمیل پرونده  رعایت کنترل / حضور به موقع در گروه / مطالعه فردی قبل از هر جلسه / آماده کردن وسایل مورد نیار در هر جلسه

 انجام هر مرحله تحت نظارت استاد راهنما / HISبیماران و 

 

 وظایف استاد:

تشویق  / تشویق بیماران جهت کار گروهی / لینیکی و البراتواریانشجویان جهت انجام صحیح مراحل کبه موقع در بخش / تشویق دحضور 

 مناسب بودن برای دانشجویان Role model / معرفی کیس های آموزشی متنوع / بیماران جهت مطالعه بیشتر

 

 روشهای ارزیابی دانشجو:

لینیکی / دانش و به موقع مراحل البراتواری و ک رعایت کنترل عفونت / احترام به بیمار و وقت او / انجام صحیح / حضور به موقع در بخش

 گذراندن امتحان خروج از بخش تئوری کافی /

 

 )سیاست های کلی دوره(: مقررات

  پایان چرخش می باشندهفته بعد از  2اکثر فک برای بیماران تا حدکامل دو کلیه دانشجویان موظف به تحویل پروتز. 

  و سالم در پایان چرخش تحویل دهند.دانشجویان موظفند کلیه وسایلی را که از گروه امانت میگیرند در دفتر مربوطه ثبت کنند و تمیز 

  نمره از نمره اعالمی آنها کسر خواهد شد. 2در صورت عدم رعایت این بازه زمانی حتی پس از تسویه حساب 

 نمره به نمره نهایی اضافه خواهد شد. ۱ضافه تر مثل ساخت پروتز سینگل دنچر و یا ترنزیشنال در صورت انجام کار ا 

  نمره به نمره نهایی آنها اضافه خواهد شد. ۱با توجه به کمبود بیمار در صورتی که دانشجویان خود بیمار بیاورند 

 

 حد مجاز غیبت:

 روز غیبت موجه 3حداکثر 

 

 قوانین نمره دهی:

  نمره 2حضور و غیاب 

  نمره ۱3نمره اعالمی از طرف استاد راهنما 



  نمره 5امتحان خروج از بخش 

 

 :منابع
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