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 ۲ثابت عملیپروتزنام درس: 

 

 عملی نحوه ارائه درس:
 

 واحد ۲ تعداد واحد:

 

 پروتزهای دندانی  گروه/های آموزشی ارائه دهنده:

 

 سرکار خانم دکتر ساره حبیب زاده مسئول درس:

 

 اسامی مدرسین: 

  یدکتر غضنفرسرکار خانم 

 یخانم دکتر عامر سرکار 

 دکتر رضایانیر خانم سرکا 

 سرکار خانم دکتر ارشد 

 سرکار خانم دکتر حسن زاده 

 آقای دکتر حسن اذان گو 

 

 ۱و ثابت عملی  ثابتمبانی پروتز  پیش نیاز:

 

 کیواحد پست و کر و روکش متال سرام ۱ساخت  اهداف کلی:
 

 اهداف اختصاصی:

 بیتخر زانیدندان اندو شده با توجه به م ازیمورد ن شنیرستور نییتع  

 یسمان کردن (  و البراتوار-پرسلن-میامتحان فر-یریقالبگ-)تراش یکینی، مراحل کل کیمتال سرام  یروکش ها شناخت 

 ماریب ی( ساخت آنها براچی)د

 یختگیپست و کر ر ونیکاسیموارد اند نییتع 

 ها  ونیکاسیبا ذکر اند نیال شینیانواع ف  شناخت 

 آنها  یتراش مورد استفاده در پروتز ثابت و کاربردها یانواع فرزها شناخت 

 یریقالبگ یها کیمورد استفاده در پروتز ثابت و تکن یریمواد قالبگ شناخت 

 یریقالبگ نیح یزیکنار زننده لثه و مواد کنترل خونر ینخ ها یریبا نحوه بکارگ ییآشنا 

 یریدندان پس از قالبگ یساخت روکش موقت برا آموزش 

 با سمان ها و استفاده از آنها در پروتز ثابت ییآشنا 

  



  روشهای تدریس:

 دمانستریشن 

 یآموزش لمیف 

 انجام کار تحت نظر استاد 

 

 :وظایف دانشجو

  استفاده از روپوش سفید برای آقایان )با دکمه های بسته( و روپوش و مقنعه آبی برای خانم ها به همراهlabel  

 دستکش( عینک و -ماسک  -صرفه جویی در مصرف مواد و استفاده از وسایل حفاظت شخصیshield  رعایت ،)

 (.از نمره پایان ترم دانشجو نمره ۱) نظافت و کنترل عفونت

  موبایل ،  ،  یهر نوع مواد خوراکاز آوردن وسایل شخصی،  و استفاده ازMP3 Player حین  لیاز این قب یوسایل و

 بخش جدا خودداری نمایید.کار در 

  ساعات کاری ش      خود  در تمامی  شته با ضور دا ساعات بخش حتما       .یددر بخش ح ضور در البراتوار در  صورت ح در 

 استاد مربوطه و منشی بخش را در جریان بگذارید.

          شود سط بخش اعالم می  صی خود را که تو شخ سایل  شروع گردش  و ست این     در  شید. بدیهی ا شته با به همراه دا

را   Articulatorسایل از طریق اتاق استریل در اختیارشما قرار نخواهد گرفت. کلیه وسایل دریافتی از بخش به جز    و

ضمیمه پرونده          در پایان گردش  سانید و  ستریل بر سوول اتاق ا ضای م سویه را به ام ستریل داده و برگه ت تحویل اتاق ا

 ردش ، وسایل زیر را هر روز به همراه داشته باشید:به منظور تسریع در اتمام کارها در طی هر گبخش کنید. 

   یبا ارتفاع مختلف. فرزها   متریلیم 4/۱، ۲/۱، 8/۰با قطر   کی لندر یس    یجعبه فرز و فرزها Torpedo   متریلیم 4/۱، ۱با قطر .

. مداد Round End Tapered and Flat End Tapered, و needle, barrel, wheel, flame ۶/۱با قطر  ۱۳۵فرز 

 (دیخود مشورت کن یاستاد راهنما افرزها حتما ب هیته ی) برا یقرمز و مشک

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

 .بهتر است پیگیر کار بیمار خود از البراتوار خارج مرکز باشید و در صورت تاخیر در ارسال استاد خود را مطلع نمایید 

               ست سرپر شنهادی را کتبا با  شکالت و موارد  پی شد. م شما می با سازنده  شنهادات  شنیدن نظرات و پی بخش آماده 

 بخش در میان بگذارید. 

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در بخش 

 پاسخ به سواالت دانشجویان 

 

 روشهای ارزیابی دانشجو:

  ورود به بخشکتبی  امتحان 

  ارزیابی و نمره دهی دانشجو حین مراحل عملی 

 .بنا به تشخیص اساتید ، ارایه سمینار و امتحان عملی پایان بخش در انتهای گردش یا انتهای ترم برگزار خواهد شد 

 

 



 )سیاست های کلی دوره(: مقررات

   شد. در صورت بروز هر گونه مشکل و تاخیر     هفته از شروع گردش  ۱حداکثر زمان دریافت بیمار وشروع به کار می با

ستاد مربوطه اجازه کتبی کار در بخش بگیرید. حتی االمکان کار بیمار را در پایان روتیشن تحویل      شروع کار ، از ا در 

نمره از نمره  ۲پس از آن تاریخ پس از اتمام گردش قابل قبول اس   ت و  هفته ۲حداکثر تنها تاخیر در تحویل دهید. 

 شما کسر خواهد شد.نهایی 

   حداکثر زمان تحویلArticulator ۲ در ص  ورت داش  تن بدهی پس از زمان می باش  د.  هفته پس از پایان گردش

سفانه نمره شما  صفر گزارش خواهد شد      و  نمره از نمره پایان ترم شما  کسر   ۲مقرر   در  .در صورت عدم تحویل متا

 دهید.تحویل  عین آن را تهیه و به اتاق صورت خراب و مفقود شدن وسایل 

   ضور در روز معاینه منجر سر  عدم ح صورت نیاز می توانند درمانهای       نمره ۲به ک شجویان معاینه در  شد. دان خواهد 

 اورژانس مراجعین را انجام دهند .

 را در پایان هر جلسه کاری تکمیل و به امضا استاد و تکنسین البراتوار مربوطه برسانید.پرونده تکمیل  پرونده هر بیمار

 ۱)تحویل منشی بخش دهید.  شده بیمار را  پس از اتمام کار و تحویل پروتز به بیمار،  به همراه برگه تسویه وسایل ،    

 نمره(

 

 حد مجاز غیبت:

     صب ضوردر بخش در نوبت  صر  ۹-۱۲ح ساعات ح ست.    ۱۳-۱۵ و در نوبت  ع شده ا تاخیر در حضور در بخش  تعریف 

شده و      دقیقه ۱۰بیش از  شی بخش  ثبت  سط من سه تاخیر معادل  ۳هر، تو سه غیبت  ۱جل شود.     جل سوب می  مح

که موجه بودن آن باید حداکثر ظرف   جلس   ه بوده ۲حداکثرغیبت موجه مجاز در بخش برابر با مقررات آموزش   ی     

ست بخش تحویل داده ش  ود. در غیر این ص  ورت متاس فانه مطابق مقررات     از زمان غیبتیک هفته مدت   به س  رپر

آموزش  ی ش  ما در درس مردود می باش  ید . در ض  من در ص  ورتیکه کار بیمار خود را در موعد مقرر تکمیل ننمایید 

 ز معذور خواهد بود. )بیمار ناتمام در انتهای ترم( ، بخش از دادن بیمار جدید به شما در واحد بعدی پروت

 

 قوانین نمره دهی:

  ۱8کار عملی در بخش+ 

 + ۲ارایه سمینار در سیستم نوید با صدا 

 ابیغ حضور  

 و پرسنل ماریرفتار مناسب با ب  

 (لوسای–روپوش  -زیکنترل عفونت )م  

 ازیمورد ن لیبهمراه داشتن وسا 

 لیبه موقع وسا لیتحو 

 پرونده لیتکم 

 
 

 ۱۲نمره قبولی کل : 
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