
 طرح دوره

 

 

  عملی ماگزیلوفیشیال پروتز نام درس:

 

 

 نحوه ارائه درس: 
 عملی

 

 تعداد واحد:
2 
 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 آموزشکده پروتزهای دندانی

 

  مسئول درس:
 دکتر حسینعلی ماهگلی

h.mahgoli@sina.tums.ac.ir 

 آموزشی ساعات

 

 پیش نیاز:

 ندارد

 

 اهداف کلی:

 پروتز خارج دهانیو انجام وکس آپ  استنت و آپچوریتورآشنایی دانشجویان با اصول ساخت 

 

    اهداف اختصاصی:

 :حیطه شناختی 

 ی را بشناسدآشنایی با نحوه ی ساخت اسپلینت اکلوزال  

 را بداند. اصول انجام وکس آپ فانکشنال 

 

 :حیطه رفتاری 

  بتواند کار کند.  آکریلهای گرما سخت و خودسخت شوندهبا 

 .کستها را به درستی مانت کند 

 .موم را به درستی روی دندانها فرم دهد 

 .اصول کنترل عفونت را رعایت کند 

 

 :حیطه عاطفی 

 .اصول اخالقی را در ساخت پروتز دقیق برای بیمار رعایت کند 

 حضور به موقع و منظم در جلسات داشته باشد 

 

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

mailto:Parvin.yazdanpanah@gmail.com


 جلسه 17

 آقای فرمانی ،آقای بیگی
 

ریختن کست های دندانی باال -ریختن کست آبچوریتور 21/11/1398

 وپایین

 ساخت تری اختصاصی رکوردبیس استنت رادیوتراپی 28/11/1398

 وکس ریم استنت رادیوتراپی 5/12/1398

 

 مدالژومفل گذاری )به روش پورینگ( 12/12/1398

 

 ساخت آبچوریتور 19/12/1398

 

 مفل گذاری آبچوریتور 26/12/1398

 

 تحویل آبچوریتور)پرداخت شده( 18/1/1399

 

 تهیه مولد چشم  25/1/1399

 

 تهیه اسکروال چشم 1/2/1399

 

 ساخت آیریس چشم 8/2/1399

 

 رنگ آمیزی چشم )مرحله اول( 15/2/1399

 

 رنگ آمیزی چشم 22/2/1399

 

 مفل گذاری نهایی چشم 29/2/1399

 

 پالیش وپرداخت پروتز چشم 12/3/1399

 

 دموی مفل گذاری گوش 19/3/1399

 

 وکساپ پروتز بینی 26/3/1399

 

 

 روش های تدریس:

 استاد محور

 

 وظایف دانشجو:

 مختلف کار و تحویل به موقعدقت الزم موقع آموزش و دمونستریشن مربی و انجام کامل مراحل 

 

 وظایف استاد:



 آموزش کامل و حضور به موقع

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 چک لیست و میانگین  نمره تمام مراحل کار و همچنین کار نهایی ارائه شده به مربی

 

 مقررات:
 نظم و احترام با استاد 

 نظافت میز مربوطه 

 ور به موقعضح 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 2

 

  قوانین نمره دهی:
  20نمره کل از 

 میانگین نمره های دریافتی مراحل مختلف کار در طول ترم و کار نهایی 

 امتحان عملی پایان ترم 

 2 نمره از حضور غیاب 

 

 منابع:

 taylor,beumerکتاب 


