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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 یآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 :درساطالعات 

 ۹۹۲: نیم سال پروتز                                          : گروه آموزشی ارایه دهنده درس

 ۱عملی  کامل:درس عنوان

  :کد درس

 :کارگاهی                 × :عملی:                 عملی-نظری:               نظری ۲     :1واحدو تعداد نوع 

 مجید صاحبیدکتر : نام مسؤول درس

 :  مدرسان /مدرس

  یحیی زاده فردکتر / بهرامیدکتر  /دکتر غضنفری /صاحبیدکتر 

 

 مبانی پروتز کامل :زمانهم /نیازپیش

 دکترای عمومی دندانپزشکی :تحصیلیو مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استادیار :رتبه علمی

 پروتزهای دندانی :رشته تخصصی

 تهراندانشکده دندانپزشکی  :محل کار

 ۰۹۱۲۲۱4544۲- :تلفن تماس

  الکترونیکپست نشانی 

                                                           

 (واحد عملی 1واحد نظری،  2: مثال. )عملي به تفكیك تعداد واحدهاي مصوب -نظرينظري، عملي و یا : مشتمل بر 1
 



2 
 

 : درس یکل فیتوص

 ساخت یک پروتز کامل

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 :انتظار میرود پس از گذراندن این دوره دانشجویان

 .با بي دنداني را تشخیص دهندبتواند نواقص مرتبط  .1

 .قادر به تشخیص بیماری های ریج بي دنداني و بررسي رادیوگرافي باشند .2

 .با توجه به شرایط موجود و خواست بیمار مناسب ترین طرح درمان را ارایه دهند .3

 .قادر به تشخیص خطاهای البراتواری نیز باشند .4

 .انتخاب كنندبرای كیس های مختلف روش مناسب جهت قالب گیری  .5

 با افزایش دانش تئوری و توانمندی عملي و رعایت اصول درماني بتوانند بهترین درمان را بیمار ارائه دهند. 6

 :اهداف اختصاصی

 :حیطه شناختی

 با مراحل عملي درمان بیماران با پروتز كامل كامال آشنا شود. 

  كندمراحل مختلف و چگونگي رسیدن به طرح درمان صحیح را درک. 

 در صورت مشاهده مشکلي بتواند سوال پژوهشي را طراحي كند. 

 قدرت تشخیص و رفع مشکالت پس از تحویل را داشته باشد . 

 در صورت مواجه با مشکل با اساتید مشورت نماید. 

 یک پرزنت كوتاه در ارتباط با موضوعات بالیني داشته باشد. 

 :حیطه رفتاری

  كامل را برای یک بیمار انجام دهد مراحل كلینیکي و البراتواری ساخت یک پروتزبتواند تحت نظارت استاد كلیه 

 :حیطه عاطفی

 اهمیت تشخیص و ارائه طرح درمان صحیح را بفهمد . 

 اهمیت احترام به وقت بیماران را درک كرده باشد . 

 در بحث های گروهي كالس شركت فعال داشته باشد. 

 مقررات كالس را رعایت كنند. 

  از هر جلسه اطالعات تئوری مرتبط را مطالعه كرده باشدقبل. 

 با پرسنل گروه،بیماران و دوستانش با احترام رفتار كند. 
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 : 1آموزشی ویکردر

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی
 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                           آفالین 

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   مباحثه در فرومیادگیری مبتني بر  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری
   سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...( 

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 ( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 دمانستریشن 
 یآموزش لمیف 
 انجام کار تحت نظر استاد 

 

 

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 /آماده کردن وسایل مورد نیاز در هر جلسه /مطالعه فردی قبل از هر جلسه  /حضور به موقع در گروه 

ارایه  /انجام هر مرحله تحت نظارت استاد راهنما /تکمیل پرونده بیماران  /رعایت کنترل عفونت 

 سمینار 
  و روپوش و مقنعه آبی برای خانم ها به همراه ( با دکمه های بسته)استفاده از روپوش سفید برای آقایانlabel  

  صرفه جویی در مصرف مواد و استفاده از وسایل حفاظت شخصی(عینک و -ماسک  -دستکشshield) ،

 (.دانشجو از نمره پایان ترم نمره 1) رعایت  نظافت و کنترل عفونت

  موبایل ،  ،  یهر نوع مواد خوراکاز آوردن وسایل شخصی،  و استفاده ازMP3 Player لیاز این قب یوسایل و 
 .حین کار در بخش جدا خودداری نمایید

  در صااورت حضااور در تبراتوار در ساااعات بخش  .یددر بخش حضااور داشااته باشاا خود  در تمامي ساااعات رار

 .حتما استاد مربوطه و منشی بخش را در جریان بگذارید

  بدیهی است این . به همراه داشته باشیددر شروع گردش وسایل شخصی خود را که توسط بخش اعالم می شود

 Articulatorدریافتی از بخش به جزکلیه وسایل . وسایل از طریق اتاق استریل در اختیارشما قرار نخواهد گرفت

تحویل اتاق استریل داده و برگه تسویه را به امضای مسوول اتاق استریل برسانید و ضمیمه در پایان گردش را  

به منظور تساااریع در اتمام کارها در طی هر گردش ، وساااایل زیر را هر روز به همراه داشاااته . پرونده بخش کنید

 :باشید

o اسپاتول همزن و دسته چوبی، اسپاتول مدتژ و موم، (گچ و آلژینات جدا )یکی باکس حاوی کاسه تست  ،

بلوک شیشه ای، چراغ الکلی، دسته بیستوری، خط کش، مداد کپی و مداد مشکی، کاردک، فرزهای 

آکریل بر گالبی شکل و روند یا فیشور ریز، تستیک های پرداخت هندپیس خاکستری ، سبز و نمد 

 پرداخت

  پرداخت هزینه هر بیمار را حتما پیش از شروع کار ضمیمه پرونده کنیدفیش. 

  ستاد خود را مطلع بهتر است پیگیر کار بیمار خود از تبراتوار خارج مرکز باشید و در صورت تاخیر در ارسال ا

 .نمایید

 کتبا با سرپرست مشکالت و موارد  پیشنهادی را . بخش آماده شنیدن نظرات و پیشنهادات سازنده شما می باشد

 .  بخش در میان بگذارید
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 (:سیاست های کلی دوره)مقررات 

  شد هفته از شروع گردش 1حداکثر زمان دریافت بیمار وشروع به کار در صورت بروز هر گونه مشکل و . می با

پایان  حتی اتمکان کار بیمار را در. تاخیر در شااااااروع کار ، از اسااااااتاد مربوطه اجازه کتبی کار در بخش بگیرید

پس از آن تاریخ پس از اتمام گردش قابل قبول اساات و  هفته 2حداکثر تنها تاخیر در تحویل . روتیشاان تحویل دهید

 .شما کسر خواهد شدنمره از نمره نهایی  ۲

   حداکثر زمان تحویلArticulator 2 در صاااورت داشاااتن بدهی پس از زمان . می باشاااد هفته پس از پایان گردش

 .در صورت عدم تحویل متاسفانه نمره شما  صفر گزارش خواهد شدو  نمره پایان ترم شما  کسر نمره از ۲مقرر  

 .دهیدتحویل  عین آن را تهیه و به اتاق در صورت خراب و مفقود شدن وسایل 

  درمانهای  بایددانشاااجویان معاینه در صاااورت نیاز . خواهد شاااد نمره 2به کسااار عدم حضاااور در روز معاینه منجر

 .اورژانس مراجعین را انجام دهند 

 پرونده .تکمیل و به امضا استاد و تکنسین تبراتوار مربوطه برسانید پایان هر جلسه کاریرا در  پرونده هر بیمار

و رادیوگرافی های  تکمیل شده بیمار را  پس از اتمام کار و تحویل پروتز به بیمار،  به همراه برگه تسویه وسایل

 (نمره ۱). تحویل منشی بخش دهید،  ضمیمه

 :حد مجاز غیبت

 دقیقه 10بیش از تاخیر در حضاااور در بخش . تعریف شاااده اسااات ۸-12ح سااااعات حضاااوردر بخش در نوبت صاااب ،

حداکثرغیبت موجه مجاز . محسوب می شود جلسه غیبت 1جلسه تاخیر معادل 3هرتوسط منشی بخش  ثبت شده و 

یک هفته از زمان که موجه بودن آن باید حداکثر ظرف مدت   جلسااااه بوده 2در بخش برابر با مقررات آموزشاااای  

در غیر این صااورت متاساافانه مطابق مقررات آموزشاای شااما در درس . تحویل داده شااود مسااوول درسبه  غیبت

شید  بیمار ناتمام در انتهای )را در موعد مقرر تکمیل ننمایید در ضمن در صورتیکه کار بیمار خود . مردود می با

 .  ، بخش از دادن بیمار جدید به شما در واحد بعدی پروتز معذور خواهد بود( ترم
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 : دانشجو یابیارز روش

 :و شامل ارزیابی و نمره دهی دانشجو حین مراحل عملی  نمره ۱۸: ارزیابی تکوینی در طول دوره -

  ابیغ حضور -

  و پرسنل ماریرفتار مناسب با ب -

  (لوسای–روپوش  -زیم)کنترل عفونت  -

 ازیمورد ن لیبهمراه داشتن وسا -

 لیبه موقع وسا لیتحو -

 پرونده لیتکم -

 (هر دانشجو یک سمینار)(نمره ۲)رایه سمینار ا -

 تمام ۱۲:نمره قبولی  -

  :منابع

  2013پروتز کامل بوچر 

 Complete Denture Prosthodontics: Prosthodontic Treatment For Edentulous 

Patients. Zarb. 13th ed. 2013. Chapters: 8, 9, 10, 11, 12. 

 درمان بیماران بی دندان دکتر اجاللی 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


