
 طرح دوره

 

  نام درس:

 1پروتز ثابت عملی 

 

 نحوه ارائه درس: 
 مبتنی بر هرم میلر -عملی

 

 تعداد واحد:

 واحد ۲
 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 پروتزهای دندانی

 

  مسئول درس:
 دکتر سعید نوکار

 

 پیش نیاز:

 مبانی پروتز ثابت

 

 اهداف کلی:

 یادگیری روند تشخیص و ساخت رستوریشن ثابت پست و کور و روکش

 

    اهداف اختصاصی:

 :آشنایی با اصول تشخیص، انواع طرح درمان، کنترل بیمار و اصول درمان حیطه شناختی 

 :مهارتی-اخالقی-مهارت الزم جهت درمان بیمار نیازمند پروتز ثابت با رعایت اصول علمیایجاد  حیطه رفتاری 

 :احترام به اساتید و بیمارعملی-ایجاد عالقه جهت درمان موثر بیماران و ایجاد انگیزه جهت پیگیری تازه های علمی حیطه عاطفی ، 

 

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

 جلسه 1۸جلسه در هفته:  ۲

 ،دکتر جاللی،دکتر کاظمی، دکتر بهرامی، دکتر ذیقمیدکتر نوکار، دکتر نیکزاد، دکتر رسایی پور، دکتر ماهگلی، دکتر حاج میرآقا، دکتر فرید

 

 روش های تدریس:

 ئوری و عملی همزمانآموزش ت 

 دمونستریشن صبحگاهی 

 

 وظایف دانشجو:

 حضور به موقع و موثر در بخش 

 آماده سازی کیس اورژانس و درمانی جهت ارائه 

 اثبات توانمندی تئوری در آزمونهای ورود و خروج 

 ارتقاء توانمندی عملی 



 

 وظایف استاد:

 آموزش و حضور مستمر طی روند کار دانشجو و ارائه بازخورد مناسب 

 دمونستریشن های الزم 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 در ابتدا و انتهای دوره برگزار می شوند() هر کدام  امتحان ورود و خروج 

 نمره 4و پرزنت کیس اورژانس و بیمار درمان شده  حضور و غیاب 

 نمره 1۲ کار کلینیکی دانشجویان 

 

  مقررات:
 پرزنت صبحگاهی به صورت ارائه تشخیص، طرح درمان یا ارائه کیس 
  پاورپوینتارائه کیس درمان شده در پایان دوره به صورت 
  پرکردنHIS  در هر جلسه 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه ۳

 

  قوانین نمره دهی:

  نمره ۳-۲امتحان ورود و خروج هر کدام 

  نمره ۳-۲حضور و غیاب و پرزنت کیس اورژانس و بیمار درمان شده 

 نمره 1۲دانشجویان  کار کلینیکی 

 

 منابع:

 کتابهای رفرنس: شیلینگبرگ و رزنستیل 

 آموزش عملی اساتید 


