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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

   :96 ورودی:              اولنیم سال:         درمان بیماران با بی دندانی کاملنام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                       1:     واحدتعداد  

  :دکتر مصطفوینام و نام خانوادگی استاد مسئول درس         

  پیام در سامانه نوید، در ساعات حضور در بخش تماس: نحوه 

 :هدف کلی  

 توسط دانشجو با نظارت استاد با بی دندانی کامل رمراحل در مان بیما انجام

 

 

 :اهداف اختصاصی 

 :باید بتوانند  این دوره دانشجویان پس از

 

o .یک دست دندان کامل به بیمار تحویل دهند 

o  و در صورت امکان قرار دادن  خواست بیمار مناسب ترین طرح درمان را ارایه دهندمالی،  سیستمیک و دربا توجه به شرایط

 ایمپلنت و تجویز اوردنچر را به بیمار توصیه کنند. 

o  را تشخیص داده و در صورت نیاز برطرف کنندخطاهای البراتواری. 

o .برای بیمار های مختلف، روش های مناسب جهت قالب گیری را بشناسند و انتخاب کنند 

o حفظ کنند.بتوانند سالمت ساختارهای باقی مانده بیمار را با افزایش دانش تئوری و توانمندی عملی 
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 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 دگیرییا-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

از ی باشند و بیماران با بی دندانی کامل همواره تعدادی از بیماران دندانپزشکی را شامل می شوند که نیازمند در یافت پروتز کامل م

 انتظار می رود تا در طی این دوره:دانشجویان 

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

  دبشناسنرا انجام مراحل البراتواری مراحل مختلف. 

  بیمار را ارجاع دهند.در صورت مشاهده مشکل بتوانند آنرا برطرف کنند و یا با اساتید مشورت نموده و در صورت لزوم 

  بتوانند تحت نظارت استاد کلیه مراحل کلینیکی و البراتواری ساخت یک پروتز کامل را برای بیمار بی دندانی کامل با ریج قابل قبول

 انجام دهند.

  درک کنند.اهمیت تشخیص و طرح درمان صحیح را  

 دناهمیت احترام به وقت بیماران را درک کرده باش.  

  دنهای گروهی کالس شرکت فعال داشته باشدر بحث. 

 مقررات کالس را رعایت کنند. 

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

  دنبا احترام رفتار کن همراهانشانبا بیماران و. 

 د.در زمان مقرر در بخش حاضر باشند و وسایل الزم برای انجام در مان آن جلسه را آماده کرده باشن 

 

 

 ارزشیابي  -د

دانشجویان در طی روتیشنی که وارد بخش می شوند می بایستی کار درمانی یک بیمار بی دندان را تحت نظر اشتاد خود انجام داده 

خود دریافت کنند و جمع نهایی این مراحل نمره نهایی دانشجو خواهد  log bookو هر مرحله نمره مربوط به همان مرحله را در 

 بود.

 

 

 

 

 


