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 بسمه تعالي 

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

مشخصات درس -الف
*

 

 ترم  :ورودی                              00-99-2:  نیم سال                              ۱پروتز کامل نظری : نام درس

۶ 
  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرين                        ۱: واحدتعداد  

 ۰۹۱۲۲۱۴۵۴۴۲:شماره تماس           مجید صاحبیدکتر  :امیر اباد  نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 ۰۹۱۲۷۱۸۵۰۹۲:شماره تماس        دکتر نرگس عامری :پردیس بین الملل نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 

 هدف کلی: 

 :پس از این دوره دانشجویان باید

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

ترین طرح درمان را ارایه دهند و در صورت امکان توصیه به با توجه به شرایط مالی،  سیستمیک و درخواست بیمار مناسب . 2

 . قرار دادن ایمپلنت و تجویز اوردنچر را بشناسند

 .خطاهای البراتواری رابشناسند. 3

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

 .بیمار راحفظ کنند با افزایش دانش تئوری بتوانند سالمت ساختارهای باقی مانده. 5

 اهداف اختصاصی: 

 :یطه شناختیح

 با مراحل عملی درمان بالینی بیماران با پروتز کامل کامال آشنا شوند. 

 مراحل مختلف انجام مراحل البراتواری را بشناسند. 

  را ارجاع دهنددر صورت مشاهده مشکل بتوانند آنرا برطرف کنند و یا با اساتید مشورت نموده و در صورت لزوم بیمار. 
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 :حیطه رفتاری

  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

  بتواند دانش تئوری خود را به کمک استفاده وسایل کمک آموزشی و فضای مجازی باال برد . 
  الزم جهت انگیزه search و پاسخ به سواالت را پیدا کند. 

 

 

 :حیطه عاطفی

 اهمیت تشخیص و طرح درمان صحیح را درک کنند . 

  کالس شرکت فعال داشته باشند پرسش و پاسخ های مربوط بهدر. 

 به موقع به تکالیف پاسخ دهد. 

 قبل از هر جلسه پیش مطالعه کرده باشند. 

 

معرفی درس-ب
* 

 
تحت عنوان پروتز کامل یکی از درمان های همان طور که مطلع هستید درمان پروتزی برای بیماران بی دندان 

پس از تدریس این واحد نظری فراگیران با مطالب و مفاهیم کاربردی در حیطه دندانپزشکی است انتظار می رود 

وارض استفاده از پروتز کامُل، روش های شناخت حالت بی دندانی و ع: درسی زیر آشنایی کامل پیدا کرده باشند

صحیح گرفتن تاریخچه و دادن طرح درمان مناسب، شناخت مواد مورد استفاده در ساخت پروتز کامل، شناخت 

آشنایی با اکلوژن در  آشنایی با حرکات فکین و نحوه ثبت رابطه فکین، و نهایی، وقالبگیری اولیه دو فکآناتومی 

باالنس و پخت و تحویل پروتز  چیدن دندان ها، و در نهایت نکات مربوط به امتحان دندان ها،پروتز کامل و نحوه 

 کامل
 

 

 :روش های تدریس
 ، اجرای سخنرانی به صورت پاورپوینت صداگذاری شده و پرسش و پاسخ با دانشجویان در فضای نویداستاد محور

 

 :وظایف دانشجو
پاسخ به موقع به سواالت مشارکت فعال در پرسش و پاسخ،  دانلود مطالب درسی از نوید، تالش در یادگیری مطالب درسی،

 آزمون  خارج از منابعاعتراض به سواالت  مطالعه قبلُی، شرکت در آزمون ها، تالش در کسب نمره حداکثر قبولی،و تکالیف، 
 

 : وظایف استاد
وید، استفاده از وسایل کمک آموزشی مناسب، استفاده از تکنولوژی آموزشی متناسب با مطالب آپلود به موقع درس در ن

تناسب حجم مطالب با زمان، بیان منابع  تدریس به گونه ای طراحی شود که همه دانشجوهای مطالب را فراگیرند، آموزشی،

 ابق با منابع درسیدرسی، توضیح نحوه برگزاری امتحان، اجرای بلوپرینت، طراحی سواالت مط
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مجازی تقویم آموزشی طرح دوره دروسجدول -ج
* 

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع
پاورپوی/جزوه/مقاله/کتاب)

مولتی /نت صداگذاری شده

مدیا یا هر نوع محتواي 

 (دیگري

 

 تاریخ
 ارایه درس

مهلت انجام 

تکلیف بر 

 حسب روز

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر زراتی حالت بی دندانی 1

 شده
19/12/99 طبق طرح  

 درس استاد

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر زراتی عوارض استفاده از پروتزکامل 2

 شده
26/12/99 طبق طرح  

 درس استاد

گرفتن تاریخچه، طرح درمان و آماده  3

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر حسن زاده سازی

 شده
17/1/1400 طبق طرح  

 درس استاد

خصوصیات مواد مورد استفاده در  4

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر مصطفوی مراحل ساخت پروتز کامل

 شده
24/1/1400 طبق طرح  

 درس استاد

خصوصیات مواد مورد استفاده در  5

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر مصطفوی مراحل ساخت پروتز کامل

 شده
31/1/1400 طبق طرح  

 درس استاد

باال وقالبگیری  آناتومی فانکشنال فک 6

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر عامری اولیه

 شده
7/2/1400 طبق طرح  

 درس استاد

آناتومی فانکشنال فک پایین و  7

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر عامری قالبگیری اولیه

 شده
14/1/1400 طبق طرح  

 درس استاد

8 
ساخت تری اختصاصی، 

بردرمولدینگ و قالبگیری نهایی ، 

 نهاییریختن کست 
 یپاورپوینت صدا گذار دکتر نیاکان

 شده
21/1/1400 طبق طرح  

 درس استاد

آناتومی و : حرکات فک پایین 9

 فیزیولوِژی با کاربرد در پروتز کامل
 یپاورپوینت صدا گذار دکتر حسن زاده

 شده
28/1/1400 طبق طرح  

 درس استاد

10 
ساخت رکورد بیس، مراحل 

رکوردگیری ، ثبت روابط عمودی 

 وافقی فکی
 یپاورپوینت صدا گذار دکتر عطری

 شده
4/3/1400 طبق طرح  

 درس استاد

دکتر حاج  انتخاب و چیدن دندانهای قدامی 11

 محمودی
 یپاورپوینت صدا گذار

 شده
11/3/1400 طبق طرح  

 درس استاد

 اکلوژن در مختلف های فرضیه 12

 پروتزکامل
دکتر حاج 

 محمودی
 یپاورپوینت صدا گذار

 شده
18/3/1400 طبق طرح  

 درس استاد

امتحان دندانهای قدامی و خلفی ،  13

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر پیامی نیا باالنس قبل ازپخت و تراش سد خلفی

 شده
25/3/1400 طبق طرح  

 درس استاد

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر عطری مدالژ و مفل گذاری و پرداخت 14

 شده
1/4/1400 طبق طرح  

 درس استاد

 یپاورپوینت صدا گذار دکتر نیاکان باالنس بعد از پخت و تحویل 15

 شده
8/4/1400 طبق طرح  

 درس استاد
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 ارزشیابی  -د
  .کل نمره مربوط به این جلسه در آزمون پایانی کسب می شود

 عدم ارسال پاسخ تکلیف در مهلت مقرر منجر به کسر نمره می گردد.

 

 

 

 

 

 

 

 


