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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  

 در مان بیماران با بی دندانی کاملآشنایی با اصول و مراحل 

 

 

 :اهداف اختصاصی 

 :باید این دوره دانشجویان پس از

 

 با روش صحیح ساخت یک دست دندان کامل آشنا شود.. 1

و در صورت امکان توصیه به قرار  خواست بیمار مناسب ترین طرح درمان را ارایه دهندمالی،  سیستمیک و درشرایط . با توجه به 2

 دادن ایمپلنت و تجویز اوردنچر را بشناسند. 

 .رابشناسندخطاهای البراتواری . 3

 برای بیمار های مختلف، روش های مناسب جهت قالب گیری را بشناسند.. 4

 حفظ کنند.. با افزایش دانش تئوری بتوانند سالمت ساختارهای باقی مانده بیمار را5
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 *درس معرفي-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 

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

 تی:دانشجوریان در جهت درمان ایشان می بایس

 .بیماری های سیستمیک و مالحظات تغذیه ای برای بیماران بی دندان را بشناسند 

 .با جراحی های پیش پروتزی آشنا شوند 

 .شواهد علمی مرتبط با ارتفاع عمودی و رابطه مرکزی را بشناسند 

 .انواع آرتیکوالتورها را بشناسند 

  را بشناسند. 3و  2روش چیدمان در رابطه فکی کالس 

  موجود برای ریالین و ریبیس را بشناسند.روشهای 

 .مواد بهسازی بافت را بشناسند 

 .روش ساخت دنچر فوری را بشناسند 

 .اوردنچرهای متکی بر دندان را بشناسند 

 .با پروتزهای کامل دیجیتال آشنا شوند 

 .سینگل دنچر و مالحظات آن را بشناسند 

 .روش های جدید مفل گذاری را بشناسند 

 صورتی را بشناسند. پروتزهای فکی و 

 .مشکالت پس از تحویل را بشناسند 

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

  دبشناسنرا انجام مراحل البراتواری مراحل مختلف. 

بی بیمار کامل را برای لینیکی و البراتواری ساخت یک پروتز کلیه مراحل کد تحت نظارت استاد نبتوان همچنین دانشجویان می بایستی

 .دنانجام دهدندانی کامل با ریج قابل قبول 

 

 از دانشجو انتظار می رود تا:

  درک کنند.اهمیت تشخیص و طرح درمان صحیح را  

  دنمطالعه کرده باش پیشقبل از هر جلسه. 

 مربوطه را در زمان مقرر پاسخگو باشد. محتوای بار گزاری شده را به دقت مشاهده کند و تکالیف 

 .در صورت وجود هر گونه ابهام یا سوال از راه های ارتباطی موجود با اساتید، سوال خود را مطرح نماید 

 .منابع اعالم شده برای هر مبحث را مطالعه نماید 
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 منبعنوع 

پاورپوینت صداگذاری /مقاله/جزوهکتاب/)

 یا هر نوع محتوای دیگری( شده/مولتی مدیا

 

 تاریخ

 ارایه درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

1 
بیماری های سیستمیک و 

مالحظات تغذیه ای برای 

 بیماران بی دندان

خانم دکتر پیامی 

 نیا
Zarb( 2013), Ch 2 3و 

99/6/19  

2 
بی  آماده سازی بستر

دندانی ) جراحی های قبل 

 از پروتز(

 

 ارشد دکتر خانم

 

 Ch ),2013Zarb(5 
)77-92 p ( 

Heartwell(2009) ,Ch 5 

99/6/26  

3 
ارتفاع عمودی ، رابطه 

مرکزی بررسی شواهد 

 علمی

خانم دکتر 

 رضایانی
Zarb (2013), Ch 5, P 50-80 

99/7/2  

ارتیکوالتورها ، معرفی هانو  4
AR 

 17فصل اجاللی دکتر کتاب عطریخانم دکتر 
Heartwell 2009, ch 10 

99/7/9  

5 
چیدن دندانهای مصنوعی 

و کالس  3در رابطه کالس 

 وسایر روابط غیرنرمال 2

دکتر میر محمد 

 رضایی
winkler, Ch14 

99/7/16  

6 Reline and rebase 

 

خانم دکترحبیب 

 زاده

Ch13 (2013), Zarb 
Heartwell (2009), Ch 2,17 

99/7/23  

 مواد بهبود دهنده بافت 7
 

خانم دکتر حبیب 

 زاده

Ch14 (2013), Zarb 
Heartwell (2009), Ch 2,17 

99/7/30  

8 Immediate denture 
اقای دکتر 

 صاحبی
Ch13 (2013), Zarb 

Heartwell (2009), Ch 16 
99/8/7  

9 Tooth-supported 

overdenture 

 

خانم دکتر 

 غضنفری

13 Ch (2013), Zarb 
Heartwell (2009), Ch 16 

99/8/14  

  Zarb (2013), Ch 17 99/8/21 عطری رخانم دکت دیجیتال کامل پروتز 10
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11 Single denture 
 

 خانم دکتر عامری
)215-204 P 10, hC (2103), Zarb 

Heartwell (2009), Ch 11 
99/8/28  

12 
 مشکالت و خطاها

 کامل پروتز در کلینیکی
خانم دکتر 

 میرمحمد رضایی
 

99/9/5  

13 
روش های جدید مفل 

 گذاری
اقای دکتر 

 مرشدی
 

99/9/12  

  Zarb (2013), Ch 19 99/9/19 خانم دکتر نیاکان پروتزهای فک و صورت 14

 مشکالت پس از تحویل 15
خانم دکتر 

 مصطفوی
 مقاله دکتر گرامی پناه

99/9/26  

 

 ارزشیابي  -د

 گزارش می شود. 20که در نهایت نمره از  نمره خواهد شد 60نمره و در مجموع  4جلسه تئوری وجود دارد که هر جلسه معادل  15کال 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


