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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»طراحی  چارچوب
 

 درس:اطالعات 

 1400-1399دوم نیم سال:                                         پروتز های دنداني  گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 7 صیكارگاه تشخ درس: عنوان

  كد درس:

 کارگاهیعملي:                 عملي:                 -نظری:               نظری                 یک :1واحدو تعداد نوع 

 دكتر فائزه عطری نام مسؤول درس: 

 یدكتر گودرز -یدیپورشه دكتر -زاده يقل دكتر -انیمعمار دكتر -یعطر دكتر -یموسو دكتر -دكتر بشکارمدرسان: مدرس/ 

       يعباس دكتر -یيبها خیش دكتر -يصاحب دكتر -ارشد دكتر -پور

 : زمانهم /نیازپیش

 12ترم  –دندانپزشکي عمومي  تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استادیار رتبه علمي:

 پروتزهای دنداني رشته تخصصي:

 بخش پروتز های دنداني دانشکده دندانپزشکي تهران  محل كار:

 09125134346 تلفن تماس:

 f-atri@sina.tums.ac.ir الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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 :  درس یکل فیتوص

 در حوزه های ذیل به آموزش دانشجویان می پردازد: 7تشخیصی درس دندانپزشکی 

  :حیطه شناختی 

 )کالس های تئوری(

 قدرت تشخیص بیماران مفصل گیجگاهی فکی را از روی عالئم بدست آورد. -

 قدرت تشخیص ارائه درمان مناسب را داشته باشد. -

 مراحل مختلف و چگونگی رسیدن به طرح درمان صحیح را درک کرده باشد -

 . حیطه شناختی: 

 ) البراتوار(

 با مراحل عملی ساخت انواع اپالینس اکلوزالی کامالً آشنا شود. -

 تشخیص خطاهای البراتواری را در ساخت اپالینس اکلوزالی باال می رود. -

 نقش راهنمای قدامی بر شیب کاسپها و عمق شیارها را کامالً درک کند. -

 آکریل فوری ، پختن و وکیوم شل(مراحل انجام ادجاست اکلوژن را بداند. ) -

 وکس آپ فانکشنال را انجام دهد. -

 مراحل ثبت فیس بو در روابط مرکزی و خارج مرکزی را بداند. -

 آرتیکوالتور را بر اساس روابط بیمار تنظیم کند. -

 :حیطه رفتاری 

ا برای یک بیمار انجام بتواند تحت نظارت استاد، کلیه مراحل کلینیکی و البراتواری ساخت یک اپالینس اکلوزالی ر

 دهد

 :حیطه عاطفی 

 و ارائه طرح درمان صحیح را بفهمد.اهمیت تشخیص   -
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 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 مفصل گیجگاهی فکی آشنا شوند. دانشجویان با آناتومی و بافت شناسی 

 .بتوانند چگونگی مکانیک حرکت مفصل را شرح دهند 

 .تعیین کننده های اکلوژن را بر شمارند 

 .با نقش راهنمای قدامی و تأثیر آن بر روی  شیب کاسپی آشنا شوند 

 .علل بیماری های مفصل را بدانند 

  بتوانند تصویر برداری مناسب را برایtmj .گزینش کنند 

  بتوانند تصاویر بدست آمده ازtmj  .را تفسیر کنند 

 .با انواع اپالینس  های اکلوزالی آشنا شوند 

 .موارد تجویز اپالینس های اکلوزالی را برشمارد 

 .با روش های درمانی جراحی و غیر جراحی آشنا شود 

 .بتواند روش های درمانی مناسب را تجویز و یا پیشنهاد کند 

 شنا باشند و مراحل موم گذاری را انجام دهد.با وکس آپ فانکشنال آ 

  ثبت روابط فکیCo   وCR  .و طرفی را بداند و تنظیم شاخص های آرتیکوالتور را انجام دهد 

 .ادجاست اکلوژن و حذف تداخالت را بشناسد 

 یز و گروپ فانکشن را بشناسد.انواع اکلوژن کانین را 

 

 :اهداف اختصاصی 

  در البراتوار( سعی شده است  جلسه 6–جلسه تئوری  11) قسمت اجرا می گردد دوبا توجه به اینکه این واحد در

 اهداف اختصاصی بر مبنا نحوه ارائه واحد تعریف شوند.
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 : 1آموزشی رویکرد

 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  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( 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

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 البراتوار به صورت حضوریكالس های تئوری در سامانه نوید و مراحل عملي در  :لطفا نام ببرید

                                                           
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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 :درس میتقو

 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

-بشکاردكتر 

 يجراح

آناتومي و بافت شناسي بالیني  آف الین –سامانه نوید  انجام تکالیف در سامانه نوید

 مرتبط در سیستم جونده

1 

-یموسو دكتر

 ها یماریب

فیزیولوژی و مکانیک حركات  آف الین –سامانه نوید  انجام تکالیف در سامانه نوید

 مفصل

2 

حركات  -مرفولوژی اكلوزال آف الین –سامانه نوید  نوید انجام تکالیف در سامانه پروتز-یعطر دكتر

فکي و اكلوژن فیزیولوژیک و 

تعیین كندهای اكلوژن و 

 الزامات ثبات اكلوزالي 

3 

-انیمعمار دكتر

 پروتز

راهنمای قدامي و تأثیر آن در  آف الین –سامانه نوید  انجام تکالیف در سامانه نوید

دندان های طبیعي و درمان 

های پروتزی، بررسي تأثیر 

تعیین كننده اكلوزالي بر 

 كاسپ ها و شیار ها

4 

-زاده يقل دكتر

 ها یماریب

اتیولوژی بیماری های مفصل  آف الین –سامانه نوید  انجام تکالیف در سامانه نوید

TMJ 

5 

-یدیپورشه دكتر

 ها یماریب

معاینات مفصل و روش های  آف الین –سامانه نوید  تکالیف در سامانه نوید انجام

 تشخیص بیماریهای مفصل

6 

دكتر  -یولوژیراد

 پور یگودرز

 آف الین –سامانه نوید  انجام تکالیف در سامانه نوید
 TMJتصویر برداری در 

7 

 nonروش های درماني  الین آف –سامانه نوید  انجام تکالیف در سامانه نوید پروتز -ارشد دكتر

surgical و اپالینس تراپي 

8 

-يصاحب دكتر

 پروتز

مالحظات كلي در اكلوزال  آف الین –سامانه نوید  انجام تکالیف در سامانه نوید

 تراپي

9 

-یيبها خیش دكتر

 ها یماریب

 nonروش های درماني  آف الین –سامانه نوید  انجام تکالیف در سامانه نوید

surgical  دارو درماني و ،

 فیزیو تراپي

10 

 -يعباس دكتر

 يجراح

 آف الین –سامانه نوید  انجام تکالیف در سامانه نوید
 surgicalروش های درماني 

11 

 -دكتر عطری

 پروتز

تحویل كار به استاد در هر 

 جلسه

مدل فک  یكست ها ختنیر عملي در البراتوار –حضوری 

 نییباال و پا

12 
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 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 -دكتر عطری

 پروتز

تحویل كار به استاد در هر 

 جلسه

بو و مانت كست  سیف یدمو عملي در البراتوار –حضوری 

 یرو نییفک باال وپا یها

  ادجاست يسم کوالتوریآرت

13 

 -دكتر عطری

 پروتز

تحویل كار به استاد در هر 

 جلسه

 یبا شاخص ها یيآشنا عملي در البراتوار –حضوری 

 ایزوا میو تنظ کوالتوریارت

14 

 -دكتر عطری

 پروتز

تحویل كار به استاد در هر 

 جلسه

اوت دندانها با گچ و  بلوک عملي در البراتوار –حضوری 

 یوكس آپ استنت اكلوزال رو

 كست ها

15 

 -دكتر عطری

 پروتز

تحویل كار به استاد در هر 

 جلسه

 جادیتماس ها و ا ادجاست عملي در البراتوار –حضوری 

و چک كردن  نیرمپ كان

 ها سکلوژنید

16 

 -دكتر عطری

 پروتز

تحویل كار به استاد در هر 

 جلسه

اكلوزال  یها نتیاسپل لیتحو عملي در البراتوار –حضوری 

 لیو وسا

17 

 

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

-رعایت كنترل عفونت –آماده كردن وسایل مورد نیاز در هر جلسه  –مطالعه فردی قبل از هر جلسه  -حضور به موقع در گروه

 تحویل اسپلینت اكلوزالي در بازه زماني اعالم شده. -انجام هر مرحله تحت نظارت استاد راهنما

 دانشجو:  یابیارز روش

 تحویل ،، داشووتن دانش تئوری كافيرعایت كنترل عفونت  حضووور به موقع در كالس های البراتوار، شووركت در بحث گروهي، 

 امتحان كتبي پایان ترم قبولي در اسپلینت اكلوزال در بازه زماني مشخص،
 

  مقررات:

 .تنها دانشجویان معرفي شده از طرف معاونت آموزشي اجازه شركت در دوره را دارند 

  نمره دانشجویان به هیچ وجهfreez .نخواهد شد 

  بخش از این واحد اعالم خواهد شد. دونمره قبولي در صورت پاس شدن هر 

 .در صورت غیبت غیر موجه طبق قوانین آموزشي برخورد خواهد شد 

 راتواری در بازه زماني خاص باید انجام گیرد.تحویل كارهای الب 
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 حد مجاز غیبت:
 طبق آئئن نامه آموزش در دروس كارگاهي در نظر گرفته مي شود.

  قوانین نمره دهی:

  نمره و جهت  1 نظم و انضباطدر نظر گرفته شده است، جهت )تراکمی( نمره  11جهت کالس های تئوری

تبدیل خواهد  20لحاظ شده است، که در نهایت به  )تکوینی( نمره 8ساخت و تحویل کارهای البراتواری 

 می باشد. 20از  12و حداقل نمره قبولی  شد.

  :منابع

 (2016پروتزهای ثابت نوین )رزنتیال() -1

 (2012پروتزهای ثابت)شلینبرگ() -2

 اکلوژن فانکشنال داوسون -3

4- Okason (2013) 

5- Burket (2015) 

6- Peterson(2014) 

7- Fonseca(2018) 

 

 

 

 

 


