طرح دوره
نام درس:
مبانی پروتز کامل
نحوه ارائه درس:
کارگاهی
تعداد واحد:
 2واحد
گروه/های آموزشی ارائه دهنده:
پروتزهای دندانی
مسئول درس:
دکتر فائزه عطری
f-atri@sina.tums.ac.ir
پیش نیاز:
آناتومی و مورفولوژی دندان
اهداف کلی:
انتظار میرود پس از گذراندن این دوره دانشجویان:


قادر به انجام کلیه مراحل البراتواری ساخت پروتز کامل باشند.



قادر به تشخیص خطاهای البراتواری نیز باشند.



دانش تئوری الزم برای درمان بیماران کامال بی دندان را کسب نماید.



با افزایش دانش تئوری و توانمندی عملی ،آمادگی الزم برای درمان بیمار کامال بی دندان را کسب نماید.

اهداف اختصاصی:


حیطه شناختی:
 oبا مراحل البراتواری درمان بیماران با پروتز کامل کامال آشنا شود.
 oبا مراحل بالینی درمان بیماران با پروتز کامل تا حدی که بر روی مدلهای دندانی قابل انجام است ،آشنا شود.
 oبا نحوه مدیریت زمان و مواد در پروسه در مان بیمار پروتز کامل آشنا شود.



حیطه رفتاری:
بتواند تحت نظارت استاد کلیه مراحل البراتواری و برخی ازمراحل بالینی ساخت یک پروتز کامل را برای یک بیمار انجام دهد.



حیطه عاطفی:
 oاهمیت انجام صحیح مراحل البراتواری پروتز کامل را بفهمد.
 oدر بحث های گروهی پری کلینیک شرکت فعال داشته باشد.

 oمقررات پری کلینیک را رعایت کنند.
 oقبل از هر جلسه اطالعات تئوری مرتبط را مطالعه کرده باشد.
 oبا پرسنل پری کلینیک ،تکنسین ها ،کارورزها و دوستانش با احترام رفتار کند.
تعداد جلسات ،اسامی مدرسین ،موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:
استاد

تاریخ

موضوع

98/6/23

تشریح آناتومی فک باال و پایین  ،قالب گیری اولیه و تهیه کست اولیه ،توضیح مختصری دکتر مرشدی
راجع به مواد مرتبط

98/6/30

تری اختصاصی  ،بوردرمولد ،قالب گیری نهایی ،توضیح مختصری راجع به مواد مرتبط

دکتر قدسی

98/7/6

ساخت کست اصلی ،رکوردبیس و سوار کردن کست ها روی آرتیکوالتور

دکتر رسایی

98/7/13

انتخاب دندانهای قدامی و چیدن دندانهای قدامی ،توضیح مختصری راجع به جنس دندانها

دکتر
خوشخونژاد

98/7/20

چیدن دندانهای خلفی و باالنس اکلوژن

دکتر عطری

98/8/4

مدالژ ،مفل گذاری و پخت

دکتر اللهیاری

98/8/11

باالنس اکلوژن دو طرفه بعد از پخت ،پرداخت

دکتر خاجوی

98/8/18

امتحان نظری (20نمره)

ساعت  7-30صبح

شنبه

98/6/23

تحویل وسایل ،قالب گیری اولیه ،ریختن کست

دوشنبه

98/6/25

تریم کست

چهار شنبه

98/6/27

ریلیف بالک اوت و ساخت تری اختصاصی

شنبه

98/6/30

دوشنبه

98/7/1

چهار شنبه

98/7/3

شنبه

98/7/6

قالب گیری نهایی

دوشنبه

98/7/8

بیدینگ و باکسینگ

چهارشنبه

98/7/10

ریختن کست ها

شنبه

98/7/13

تریم کست

دوشنبه

98/7/15

ساخت رکورد بیس و ریم های اکلوزال
(دانشجویان موظف به ساخت یک جفت رکورد بیس اضافه برای امتحان می باشند )

چهارشنبه

98/7/17

شنبه

98/7/20

سوار کردن کست ها روی آرتیکوالتور

دوشنبه

98/7/22

چیدن قدامی ها و مدالژ

چهارشنبه

98/8/24

دوشنبه

98/8/29

امتحان عملی اول(چیدن قدامی ها روی بیس دوم)

چهارشنبه

98/8/1

چیدن خلفی ها

شنبه

98/8/4

دوشنبه

98/8/6

باالنس قبل از پخت و مدالژ

چهارشنبه

98/8/8

امتحان عملی دوم ( چیدن خلفی ها روی بیس دوم)

شنبه

98/8/11

مدالژ نهایی ،حذف کام و تراش pps

دو شنبه

98/8/13

پخت

بوردر مولد

شنبه

98/8/18

امتحان نظری ( 20نمره)

دوشنبه

98/8/20

ریمانت ،باالنس بعد از پخت ،پرداخت

چهار شنبه

98/8/22

پالیش و پرداخت

شنبه

98/8/25

پالیش و پرداخت

دو شنبه

98/8/27

تحویل وسایل

روشهای تدریس:


سخنرانی در کالس های تئوری



انجام دموانستریشن در گروه های کوچک



برطرف نمودن مشکالت دانشجویان از طریق حضور در فضای کاری دانشجو

وظایف دانشجو:


حضور مرتب و به موقع در تمامی کالس ها



گرفتن نمرات عملی در چک لیست از اساتید مسئول جهت انجام هر مرحله کاری



تمامی دانشجوبان ملزم به استفاده از اتیکت و روپوش سفید تمیز و همچنین رعایت تمیزی پری کلینیک می باشند.

وظایف استاد:



حضور به موقع در محل تدریس
بر طرف نمودن سواالت و اشکاالت دانشجویان

روشهای ارزیابی دانشجو:


کار عملی دانشجویان که از طریق چک لیست بررسی می شود



امتحان عملی میان ترم و پایان ترم



امتحان تئوری در پایان دوره

مقررات:


حضور به موقع در کالس های عملی و تئوری الزامی است.



غیبت بیش از سه جلسه به معنای حذف درس خواهد بود.



دانشجو مجاز به استفاده از موبایل و هدفون نمی باشد

حد مجاز غیبت:
 3جلسه
قوانین نمره دهی:
 10نمره مربوط به کارهای عملی دانشجو در طول دوره ،امتحان عملی میانترم و پایان ترم می باشد و  10نمره مربوط به امتحان تئوری پایان
دوره می باشد .شرط قبولی دانشجو آوردن نمره قبولی در هر دو قسمت تئوری و نظری می باشد.

منابع:


درمان بیماران بدون دندان ( دکتر مسعود اجاللی)
)Prosthodontic Treatment for Edentulous Patients (Zarb 2013



