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 پیش نیاز:

 پروتز کامل مبانی

 اهداف کلی:

 :انتظار میرود پس از گذراندن این دوره دانشجویان

 رتبط با بی دندانی را تشخیص دهند.بتواند نواقص م .۱

 .باشند تشخیص بیماری های ریج بی دندانی و بررسی رادیوگرافیقادر به  .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

 .برای کیس های مختلف روش مناسب جهت قالب گیری انتخاب کنند .5

 ارائه دهند.بیمار بتوانند بهترین درمان را  درمانیبا افزایش دانش تئوری و توانمندی عملی و رعایت اصول . 6



 

 اهداف اختصاصی:

 حیطه شناختی:

  کامال آشنا شود کاملبا مراحل عملی درمان بیماران با پروتز. 

 مراحل مختلف و چگونگی رسیدن به طرح درمان صحیح را درک کند. 

 در صورت مشاهده مشکلی بتواند سوال پژوهشی را طراحی کند. 

  دداشته باشرا  رفع مشکالت پس از تحویلقدرت تشخیص و.  

 رت نماید.کل با اساتید مشودر صورت مواجه با مش 

 .یک پرزنت کوتاه در ارتباط با موضوعات بالینی داشته باشد 

 

 حیطه رفتاری:

  ک ل را برای یکام پروتز لینیکی و البراتواری ساخت یککلیه مراحل کبتواند تحت نظارت استاد

 .بیمار انجام دهد

 

 حیطه عاطفی:

 اهمیت تشخیص و ارائه طرح درمان صحیح را بفهمد.  

  وقت بیماران را درک کرده باشداهمیت احترام به.  

 در بحث های گروهی کالس شرکت فعال داشته باشد. 

 مقررات کالس را رعایت کنند. 

 قبل از هر جلسه اطالعات تئوری مرتبط را مطالعه کرده باشد. 

 با پرسنل گروه،بیماران و دوستانش با احترام رفتار کند. 

 

 

 تاریخ جلسه:تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و 

 دو روز در بخش حضور خواهند داشت .هر گروه  دانشجویان طبق برنامه

 مهاجری /دکتر اذان گو/دکتر عامری دکتر ارشد/ دکتر غضنفری/ دکتر حاج محمودیدکتر خانم ها و اقایان:  

 

 روشهای تدریس:

  demonstratio/ Problem dented (case based) discussion/نوسط استاد   پرسش و پاسخ/ 

 

 



 وظایف دانشجو:

در هر جلسه/  لسه / آماده کردن وسایل مورد نیازحضور به موقع در گروه / مطالعه فردی قبل از هر ج

ر ارایه سمینار د/ / انجام هر مرحله تحت نظارت استاد راهنمابیماران عفونت / تکمیل پرونده  رعایت کنترل

 سیستم نوید

  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

 کار در بخش جدا خودداری نمایید.

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

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

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

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

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، الستیک های پرداخت هندپیس خاکستری ، سبز و نمد پرداخت

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

 .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:

هت ج دانشجویانلینیکی و البراتواری/تشویق انشجویان جهت انجام صحیح مراحل کحضور به موقع در بخش / تشویق د

 مطالعه بیشتر/معرفی کیس های آموزشی متنوع/ همکاری و کار گروهی/تشویق بیماران جهت 

Role model  پاسخ گویی به سواالت دانشجویان مناسب بودن برای دانشجویان / 

 

 روشهای ارزیابی دانشجو:

و به موقع مراحل البراتواری و  حضور به موقع در بخش/ رعایت کنترل عفونت / احترام به بیمار و وقت او / انجام صحیح

  / پرزنت درون بخشی در موضوعات بالینی لینیکی / دانش تئوری کافی /ک



 

 )سیاست های کلی دوره(: مقررات

 

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

خیر در تاکار ، از استتتاد مربوطه اجازه کتبی کار در بخش بگیرید. حتی االمکان کار بیمار را در پایان روتیشتتن تحویل دهید. 

ست و   هفته 2حداکثر تنها تحویل  سر خواهد    نمره از نمره نهایی  2پس از آن تاریخ پس از اتمام گردش قابل قبول ا شما ک

 شد.

     ر ددانشجویان موظفند کلیه وسایلی را که از گروه امانت میگیرند در دفتر مربوطه ثبت کنند و تمیز و سالم

هفته بعد از پایان      2ل آن حداکثر تا   استتتتثنای آرتیکوالتور که زمان تحوی     پایان چرخش تحویل دهند به      

  یباشد.چرخش م

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

  نمره از نمره اعالمی آنها کسر خواهد شد. 2در صورت عدم رعایت این بازه زمانی حتی پس از تسویه حساب 

 .دانشجویان مجاز به استفاده از موبایل و هدفون در زمان درمان نمی باشند 

   ضور در روز معاینه منجر سر  عدم ح صورت نیاز می توانند درمانهای اورژانس      نمره 2به ک شجویان معاینه در  شد. دان خواهد 

 مراجعین را انجام دهند .

 شده          پرونده هر بیمار سانید.پرونده تکمیل  سین البراتوار مربوطه بر ستاد و تکن ضا ا سه کاری تکمیل و به ام را در پایان هر جل

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

 

 حد مجاز غیبت:

 روز غیبت موجه 2حداکثر 
     صب ضوردر بخش در نوبت  صر  ۹-۱2ح ساعات ح ست.    ۱3-۱5 و در نوبت  ع شده ا ضور در بخش  تعریف  تاخیر در ح

شده و      دقیقه ۱۰بیش از  شی بخش  ثبت  سط من سه تاخیر معادل  3هر، تو سه غیبت  ۱جل شود.     جل سوب می  مح

که موجه بودن آن باید حداکثر ظرف   جلستتته بوده 2حداکثرغیبت موجه مجاز در بخش برابر با مقررات آموزشتتتی     

ست بخش تحویل داده شتتود. در غیر این صتتورت متاستفانه مطابق     یک هفته از زمان غیبتمدت   مقررات به ستترپر

آموزشتتی شتتما در درس مردود می باشتتید . در ضتتمن در صتتورتیکه کار بیمار خود را در موعد مقرر تکمیل ننمایید 

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

 قوانین نمره دهی:

 نمره۱8نمره اعالمی از طرف استاد راهنما 

 در نویدسمینار و دو نمره برای اراِیه 
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