طرح دوره
نام درس:
پروتز کامل نظری ()1
نحوه ارائه درس:
نظری
تعداد واحد:
 1واحد نظری
گروه/های آموزشی ارائه دهنده:
پروتزهای دندانی
مسئول درس:
دکتر حاج محمودی
پیش نیاز:
پری کلینیک کامل ()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 البراتواری رابشناسند.



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



با افزایش دانش تئوری بتوانند سالمت ساختارهای باقی مانده بیمار راحفظ کنند.

اهداف اختصاصی:


حیطه شناختی:
 oبا مراحل عملی درمان بالینی بیماران با پروتز کامل کامال آشنا شوند.
 oمراحل مختلف انجام مراحل البراتواری را بشناسند.
 oدر صورت مشاهده مشکل بتوانند آنرا برطرف کنند و یا با اساتید مشورت نموده و در صورت لزوم بیمار را ارجاع دهند.



حیطه رفتاری:
 oبتوانند 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
o
o
o
o

اهمیت تشخیص و طرح درمان صحیح را درک کنند.
اهمیت احترام به سایر دانشجویان و اساتید را درک کرده باشند.
در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشند.
مقررات کالس را رعایت کنند.
قبل از هر جلسه پیش مطالعه کرده باشند.

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

روشهای تدریس:
پرسش و پاسخdemonstration ،

وظایف دانشجو:
حضور به موقع در کالس  /مطالعه فردی قبل از هر جلسه  /رعایت نظم کالس
وظایف استاد:
حضور به موقع در کالس  /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 کالس  /دانش تئوری کافی
مقررات (سیاست های کلی دوره):
رعایت نظم کالس  /حضور به موقع
حد مجاز غیبت:
حداکثر  3روز غیبت موجه
قوانین نمره دهی:
امتحان تئوری میان ترم و پایان ترم
منابع:


زارب 2013

