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  1پروتز پیشرفته نظری 

  1دندانپزشکی تشخیص نظری 

 

 اهداف کلی:

 دوره انتظار می رود:در پایان 

 .دانشجویان با آناتومی و بافت شناسی مفصل گیجگاهی فکی آشنا شوند 

 حرکت مفصل را شرح دهند.توانند چگونگی مکانیک ب 

 .تعیین کننده های اکلوژن را بر شمارند 

  شیب کاسپی آشنا شوند. راهنمای قدامی و تأثیر آن بر رویبا نقش 

 ل را بدانند.علل بیماری های مفص 

  بتوانند تصویر برداری مناسب را برایTMJ .گزینش کنند 

  بتوانند تصاویر بدست آمده ازTMJ .را تفسیر کنند 

 های اکلوزالی آشنا شوند. با انواع اپالینس 

 .موارد تجویز اپالینس های اکلوزالی را برشمارد 

 .با روش های درمانی جراحی و غیر جراحی آشنا شود 

 مناسب را تجویز و یا پیشنهاد کند.واند روش های درمانی بت 

 فانکشنال آشنا باشند و مراحل موم گذاری را انجام دهد. با وکس آپ 

  ثبت روابط فکیCo و CR  را بداند و تنظیم شاخص های آرتیکوالتور را انجام دهد.و طرفی 

 .ادجاست اکلوژن و حذف تداخالت را بشناسد 

  بشناسد. و گروپ فانکشن را یزانواع اکلوژن کانین را 
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 اهداف اختصاصی:

ی شده است روز در البراتوار( سع 14 - کلینیک مشاهده درروز  2 –جلسه تئوری  11) با توجه به اینکه این واحد در سه قسمت اجرا می گردد

 ارائه واحد تعریف شوند. اهداف اختصاصی بر مبنا نحوه

 

 :حیطه شناختی 

 

 :کالس های تئوری

o  گیجگاهی فکی را از روی عالئم بدست آوردقدرت تشخیص بیماران مفصل. 

o .قدرت تشخیص ارائه درمان مناسب را داشته باشد 

o مراحل مختلف و چگونگی رسیدن به طرح درمان صحیح را درک کرده باشد. 

 

 کلینیکی:

o  طرح کند. مناسبدر صورت مشاهده مشکلی بتواند سئوال پژوهشی 

o  کیس های مختلف در خود تقویت کند.قدرت تشخیص و انتخاب روش درمانی مناسب را در 

o مشورت نموده و یا بیمار را ارجاع دهد. در صورت مواجه با مشکل با اساتید 

 

 البراتوار:

o آشنا شود. خت انواع اپالینس اکلوزالی کامالبا مراحل عملی سا 

o .تشخیص خطاهای البراتواری را در ساخت اپالینس اکلوزالی باال می رود 

o درک کند. یب کاسپها و عمق شیارها را کامالش نقش راهنمای قدامی بر 

o پختن و وکیوم شل(ست اکلوژن را بداند. )آکریل فوریمراحل انجام ادجا ، 

o .وکس آپ فانکشنال را انجام دهد 

o .مراحل ثبت فیس بو در روابط مرکزی و خارج مرکزی را بداند 

o .آرتیکوالتور را بر اساس روابط بیمار تنظیم کند 

 

 :حیطه رفتاری 

o ک اپالینس اکلوزالی را برای یک بیمار انجام دهدیکلیه مراحل کلینیکی و البراتواری ساخت  ،حت نظارت استادبتواند ت. 

 

 :حیطه عاطفی 

o .اهمیت تشخیص و ارائه طرح درمان صحیح را بفهمد 

o اهمیت احترام به وقت بیماران را درک کرده باشد. 

o .در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشد 

 

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

 هار گروه آموزشی برگزار می گردد.جلسه تئوری تحت نظر اساتید چ یازده: الف 

ب: جناب آقای دکتر صاحبی)گروه پروتزهای دندانی(، دکتر عباسی ) گروه جراحی فک و صورت( و سرکار خانم دکتر پور شهیدی، سرکار خانم 

 آقا حسینی، سرکار خانم دکتر شیخ بهائی از گروه بیماری های دهان در آموزش این واحد در کلینیک همکاری دارند.دکتر 

 ج: بخش البراتواری تحت نظارت دکتر نیاکان و دکتر عطری و دکتر خوشخونژاد برگزار میگردد.

 



 

 تاریخ نام استاد رفرنس سرفصل دروس جلسه

1 
مرتبط  آناتومی و بافت شناسی بالینی

 در سیستم جونده

Peterson: Contemporary of oral & 

maxillofacial surgery 2014 

Fonseca: Oral & maxillofacial surgery 

2018 – vol 2 

 24/11/97 دکتر بشکار

  Okason 2013 فیزیولوژی و مکانیک حرکات مفصل 2
Burcket 2015  

 27/11/97 دکتر آقا حسینی

3 
حرکات فکی و  -اکلوزالمرفولوژی 

اکلوژن فیزیولوژیک و تعیین کندهای 

 اکلوژن و الزامات ثبات اکلوزالی

 4پروتزهای ثابت نوین )رزنتایل( فصل 

 2پروتزهای ثابت )شیلینبرگ( فصل 

 29و  4اکلوژن فانکشنال داوسون فصل 

 1/12/97 دکتر ماهگلی

4 

راهنمای قدامی و تأثیر آن در دندان 

درمان های پروتزی، های طبیعی و 

بررسی تأثیر تعیین کننده اکلوزالی بر 

 کاسپ ها و شیار ها

 4پروتزهای ثابت نوین )رزنتایل( فصل 

 2پروتزهای ثابت )شیلینبرگ( فصل 

 .16و  15اکلوژن فانکشنال داوسون فصل 

 4/12/97 دکتر عطری

 8/12/97 دکتر نجفی  TMJ Burcket 2015اتیولوژی بیماری های مفصل  5

6 
معاینات مفصل و روش های تشخیص 

 بیماریهای مفصل
Burcket 2015, chapter 11  11/12/97 دکتر پورشهیدی 

 TMJ Oral radiology,whit & pharoahتصویر برداری در  7
دکتر گودرزی 

 پور
15/12/97 

8 
و  non-surgicalروش های درمانی 

 اپالینس تراپی
Okason chapter 15 18/12/97 دکتر صاحبی 

 22/12/97 دکتر معماریان  Okason chapter 17 مالحظات کلی در اکلوزال تراپی 9

10 
، non-surgicalروش های درمانی 

 دارو درمانی و فیزیو تراپی
Burcket 2015  

Peterson, third edition  
 17/1/98 دکتر شیخ بهایی

 surgicalروش های درمانی  11

Peterson: Contemporary of oral & 

maxillofacial surgery 2014- 

Fonseca : Oral & maxillofacial surgery 

2018 – vol 2 

 21/1/98 دکتر عباسی

 

 روش های تدریس:

  ،بحث کالسیبخش تئوری: سخنرانی، پرسش و پاسخ 

  :بخش کلینیکیdemonstration عملی، پرسش و پاسخ 

  :بخش البراتواریdemonstration یوینتپاسخ، سخنرانی به همراه پاور عملی، پرسش و 

 

  وظایف دانشجو:

 حضور به موقع در گروه  

 ی قبل از هر جلسه ردمطالعه ف 

  کردن وسایل مورد نیاز در هر جلسهآماده 

 رعایت کنترل عفونت 



 

 تکمیل پرونده بیماران 

 ر مرحله تحت نظارت استاد راهنماانجام ه 

  تحویلfunctional waxup در بازه زمانی اعالم شده لیو اسپلینت اکلوزا 

 

 وظایف استاد: 

 تفاده مفید از وری: حضور به موقع در کالس، تسلط بر مطالب تئوری، پرسش و پاسخ، شرکت دادن دانشجویان در مباحث، اسئبخش ت

 معرفی کیس های آموزش متنوعوسایل کمک آموزشی، 

 کار گروهی، تشویق دانشجویان جهت مطالعه بیشتر، معرفی کیس ع در کالس ها، تشویق دانشجویان جهت قبخش کلینیکی: حضور به مو

 های آموزش

 ن تجهیزات و مواد الزم شی، مهیا کردل کمک آموزئه مطالب مفید آموزشی به کمک وسایبخش البراتواری: حضور به موقع در کالس، ارا

 یق دانشجویان جهت کار گروهی و مطالعه بیشترتشوجهت دوره، 

 

 نشجو:روش های ارزیابی دا

 حضور به موقع در کالس های تئوری 

 و البراتوار کلینیک 

 شرکت در بحث گروهی 

 رعایت کنترل عفونت در کلینیک 

 داشتن دانش تئوری کافی 

 احترام به وقت بیمار 

 احل کلینیکی در معاینات بیمارانانجام صحیح مر 

 ارائه  Waxup fonctional کتبی پایان ترمو اسپلینت اکلوزال در بازه زمانی مشخص، امتحان 

 

 مقررات:
 .تنها دانشجویان معرفی شده از طرف معاونت آموزشی اجازه شرکت در دوره را دارند 

  نمره دانشجویان به هیچ وجهfreez .نخواهد شد 

  سه بخش از این واحد اعالم خواهد شد.نمره قبولی در صورت پاس شدن هر 

  خواهد شد.در صورت غیبت غیر موجه طبق قوانین آموزشی برخورد 

 .تحویل کارهای البراتواری در بازه زمانی خاص باید انجام گیرد 

 

 حد مجاز غیبت:

 ن نامه آموزش در دروس کارگاهی در نظر گرفته می شود.طبق آیی

 

 قوانین نمره دهی:
نمره و جهت ساخت و تحویل کارهای  1نمره در نظر گرفته شده است، جهت حضور دانشجویان در کلینیک  11جهت کالس های تئوری 

 می باشد. 20از  12و حداقل نمره قبولی  تبدیل خواهد شد 20ه در نهایت به نمره لحاظ شده است، ک 8البراتواری 

 

 منابع:

 )(2016) پروتزهای ثابت نوین )رزنتیال 

 (2012) )شلینبرگ( پروتزهای ثابت 

 اکلوژن فانکشنال داوسون 



 

 Okason (2013) 

 Burket (2015) 

 Peterson (2014) 

 Fonseca (2018) 

 (1374محمد امامیه ) نمای مرفولوژی سطح جونده دندانها،کتاب راه 
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	پیش نیاز:
	 آناتومی مرفولوژی (کارگاهی)
	 پروتز پیشرفته نظری 1
	 دندانپزشکی تشخیص نظری 1
	اهداف کلی:
	در پایان دوره انتظار می رود:
	 دانشجویان با آناتومی و بافت شناسی مفصل گیجگاهی فکی آشنا شوند.
	 بتوانند چگونگی مکانیک حرکت مفصل را شرح دهند.
	 تعیین کننده های اکلوژن را بر شمارند.
	 با نقش راهنمای قدامی و تأثیر آن بر روی شیب کاسپی آشنا شوند.
	 علل بیماری های مفصل را بدانند.
	 بتوانند تصویر برداری مناسب را برای TMJ گزینش کنند.
	 بتوانند تصاویر بدست آمده از TMJ را تفسیر کنند.
	 با انواع اپلاینس های اکلوزالی آشنا شوند.
	 موارد تجویز اپلاینس های اکلوزالی را برشمارد.
	 با روش های درمانی جراحی و غیر جراحی آشنا شود.
	 بتواند روش های درمانی مناسب را تجویز و یا پیشنهاد کند.
	 با وکس آپ فانکشنال آشنا باشند و مراحل موم گذاری را انجام دهد.
	 ثبت روابط فکی Co و CR و طرفی را بداند و تنظیم شاخص های آرتیکولاتور را انجام دهد.
	 ادجاست اکلوژن و حذف تداخلات را بشناسد.
	 انواع اکلوژن کانین را یز و گروپ فانکشن را بشناسد.
	اهداف اختصاصی:
	با توجه به اینکه این واحد در سه قسمت اجرا می گردد (11 جلسه تئوری – 2 روز مشاهده در کلینیک - 14 روز در لابراتوار) سعی شده است اهداف اختصاصی بر مبنا نحوه ارائه واحد تعریف شوند.
	 حیطه شناختی:
	کلاس های تئوری:
	o قدرت تشخیص بیماران مفصل گیجگاهی فکی را از روی علائم بدست آورد.
	o قدرت تشخیص ارائه درمان مناسب را داشته باشد.
	o مراحل مختلف و چگونگی رسیدن به طرح درمان صحیح را درک کرده باشد.
	کلینیکی:
	o در صورت مشاهده مشکلی بتواند سئوال پژوهشی مناسب طرح کند.
	o قدرت تشخیص و انتخاب روش درمانی مناسب را در کیس های مختلف در خود تقویت کند.
	o در صورت مواجه با مشکل با اساتید مشورت نموده و یا بیمار را ارجاع دهد.
	لابراتوار:
	o با مراحل عملی ساخت انواع اپلاینس اکلوزالی کاملا آشنا شود.
	o تشخیص خطاهای لابراتواری را در ساخت اپلاینس اکلوزالی بالا می رود.
	o نقش راهنمای قدامی بر شیب کاسپها و عمق شیارها را کاملا درک کند.
	o مراحل انجام ادجاست اکلوژن را بداند. (آکریل فوری، پختن و وکیوم شل)
	o وکس آپ فانکشنال را انجام دهد.
	o مراحل ثبت فیس بو در روابط مرکزی و خارج مرکزی را بداند.
	o آرتیکولاتور را بر اساس روابط بیمار تنظیم کند.
	 حیطه رفتاری:
	o بتواند تحت نظارت استاد، کلیه مراحل کلینیکی و لابراتواری ساخت یک اپلاینس اکلوزالی را برای یک بیمار انجام دهد.
	 حیطه عاطفی:
	o اهمیت تشخیص و ارائه طرح درمان صحیح را بفهمد.
	o اهمیت احترام به وقت بیماران را درک کرده باشد.
	o در بحث های گروهی کلاس شرکت فعال داشته باشد.
	تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:
	الف: یازده جلسه تئوری تحت نظر اساتید چهار گروه آموزشی برگزار می گردد.
	ب: جناب آقای دکتر صاحبی(گروه پروتزهای دندانی)، دکتر عباسی ( گروه جراحی فک و صورت) و سرکار خانم دکتر پور شهیدی، سرکار خانم دکتر آقا حسینی، سرکار خانم دکتر شیخ بهائی از گروه بیماری های دهان در آموزش این واحد در کلینیک همکاری دارند.
	ج: بخش لابراتواری تحت نظارت دکتر نیاکان و دکتر عطری و دکتر خوشخونژاد برگزار میگردد.
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	 آماده کردن وسایل مورد نیاز در هر جلسه
	 رعایت کنترل عفونت
	 تکمیل پرونده بیماران
	 انجام هر مرحله تحت نظارت استاد راهنما
	 تحویل functional waxup و اسپلینت اکلوزالی در بازه زمانی اعلام شده
	وظایف استاد:
	 بخش تئوری: حضور به موقع در کلاس، تسلط بر مطالب تئوری، پرسش و پاسخ، شرکت دادن دانشجویان در مباحث، استفاده مفید از وسایل کمک آموزشی، معرفی کیس های آموزش متنوع
	 بخش کلینیکی: حضور به موقع در کلاس ها، تشویق دانشجویان جهت کار گروهی، تشویق دانشجویان جهت مطالعه بیشتر، معرفی کیس های آموزش
	 بخش لابراتواری: حضور به موقع در کلاس، ارائه مطالب مفید آموزشی به کمک وسایل کمک آموزشی، مهیا کردن تجهیزات و مواد لازم جهت دوره، تشویق دانشجویان جهت کار گروهی و مطالعه بیشتر
	روش های ارزیابی دانشجو:
	 حضور به موقع در کلاس های تئوری
	 کلینیک و لابراتوار
	 شرکت در بحث گروهی
	 رعایت کنترل عفونت در کلینیک
	 داشتن دانش تئوری کافی
	 احترام به وقت بیمار
	 انجام صحیح مراحل کلینیکی در معاینات بیماران
	 ارائه  Waxup fonctionalو اسپلینت اکلوزال در بازه زمانی مشخص، امتحان کتبی پایان ترم
	مقررات:
	 تنها دانشجویان معرفی شده از طرف معاونت آموزشی اجازه شرکت در دوره را دارند.
	 نمره دانشجویان به هیچ وجه freez نخواهد شد.
	 نمره قبولی در صورت پاس شدن هر سه بخش از این واحد اعلام خواهد شد.
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