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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»طراحی  چارچوب
 

 درس:اطالعات 
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 -: زمانهم /نیازپیش

 دكتری عمومي دندانپزشکي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار-استادیار     رتبه علمي:

 پروتزهای دنداني رشته تخصصي:
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 :  درس یکل فیتوص

 نحوه ساخت روکش موقت و و  یچند و احد جیو بر  یبا اصول تر اش دند ان و نحو ه ساخت روکش تک و احد ییآشنا

 پست و کور

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 .کرده باشند دایکامل پ ییآشنا ریز یدرس میبا مطالب و مفاه یستیبا رانیفراگ یواحد نظر نیا سیپس از تدر

 صیتشخ هیاصول اول خچه،یتار ،ینولوژیبا پروتز ثابت، ترم ییمقدمه آشنا 

 تک واحد یها شنیدرمان رستور طرح 

 تراش اصول 

 تمام فلز شنیدندان جهت رستور تراش 

  کیتمام سرام 

 دندان جهت  تراشPFM 

 موقت شیرستور ساخت 

 یریگ قالب 

 یکست و دا هیته 

 با انواع اکلوژن یمقدمات ییآشنا 

 کوالتوریو انتقال به آرت یریگ رکورد 

 یموم یساز الگو آماده 

 و  یگذار لندریسInvesting 

 

 

 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   ۲مجازی 

                                                           
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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 :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  

 دمانستریشن: (ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

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

  لطفا نام ببرید

گروه بصورت نمایش فیلم دمانستریشن  ۴نظری روی سامانه نوید بارگذاری شده وبخش عملي مطابق جدول پیوست برای دانشجویان در  بخش

 و تمرین و ارائه بازخورد خواهد بود.
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 :درس میتقو 

 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر اذانگو

 دینو
مقدمه آشنایي با پروتز ثابت، 

ترمینولوژی، تاریخچه، اصول 

 اولیه تشخیص

1 

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر اذانگو

 دینو
طرح درمان رستوریشن های 

 تک واحد

۲ 

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر مصطفوی

 دینو
 3 اصول تراش

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر حبیب زاده

 دینو
تراش دندان جهت رستوریشن 

 تمام فلز و تمام سرامیک

 

۴ 

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر حبیب زاده

 دینو
 PFMتراش دندان جهت 

 

۵ 

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكترمصطفوی

 دینو
 ساخت رستوریش موقت

 

۶ 

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر ارشد

 دینو
 ۷ قالب گیری

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر ارشد

 دینو
 ۸ تهیه كست و دای

شده در  یصداگذار نتیپاورپو در سامانه نویدتکلیف  دكتر قدسي

 دینو
آشنایي مقدماتي با انواع 

 اكلوژن

۹ 

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر قدسي

 دینو
ركورد گیری و انتقال به 

 آرتیکوالتور

1۰ 

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر بهرامي

 دینو
 11 الگوی موميآماده ساز 

شده در  یصداگذار نتیپاورپو تکلیف در سامانه نوید دكتر بهرامي

 دینو
 Investing 1۲سیلندر گذاری و 
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 چهارشنبه طبق جداول زیر–دوشنبه -آموزش در پری کلینیک روزهای شنبه
 

 ۵/۲الی  1۶/1۲گردش اول: 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 آشنایی با دوره، تهیه قالب اولیهتحویل وسایل،  1۶/1۲ شنبه 1

 7فول متال   prepدموی  1۸/1۲ دوشنبه ۲

 prep PFM ۶دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، ۲۰/1۲ چهارشنبه ۳

 ( parallelingو      PFM ۴بریج )  prepدموی  ۲۳/1۲ شنبه ۴

از روی تایپودنت حذف و حفره توسط موم        ۵در این مرحله 

 شود پرمی

 تمرین ۲۵/1۲ دوشنبه ۵

 Temporary restorationدموی ساخت  1۴/1 شنبه ۶

 دموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی ریختن قالب 1۶/1 دوشنبه 7

۸  

 چهارشنبه

 فول متال      prep 7امتحان عملی  1۸/1
 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۲1/1 شنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  ۲۳/1 دوشنبه 1۰

 full ceram prep 1دموی  ۲۵/1 چهارشنبه 11

 full wax up ۶دموی  ۲۸/1 شنبه 1۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  ۳۰/1 دوشنبه 1۳

 دموی نشاندن و سمان پست 1/۲ چهارشنبه 1۴

 full ceram 1و      PFM ۶امتحان عملی  ۴/۲ شنبه   1۵

 تحویل وسایل

 

* دموی اسپروگذاری، اینوستینگ، کستینگ و پرسلن گذاری به صورت کلیپ آموزشی در گروه دانشجویان آپلود می 

 شود.
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 ۸مبانی پروتزهای ثابت  ترم 

 ۸/۳الی  ۲ /۶گردش دوم: 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 اولیهتحویل وسایل، آشنایی با دوره، تهیه قالب  ۶/۲ دوشنبه 1

 7فول متال   prepدموی  ۸/۲ چهارشنبه ۲

 prep PFM ۶دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، 11/۲ شنبه ۳

 ( parallelingو      PFM ۴بریج )  prepدموی  1۳/۲ دوشنبه ۴

از روی تایپودنت حذف و حفره توسط موم        ۵در این مرحله 

 پرمی شود

 تمرین 1۵/۲ چهارشنبه ۵

 Temporary restorationدموی ساخت  1۸/۲ شنبه ۶

 دموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی ریختن قالب ۲۰/۲ دوشنبه 7

۸  

 چهارشنبه

 فول متال      prep 7امتحان عملی  ۲۲/۲
 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۲۵/۲ شنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  ۲7/۲ دوشنبه 1۰

 full ceram prep 1دموی  ۲۹/۲ چهارشنبه 11

 full wax up ۶دموی  1/۳ شنبه 1۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  ۳/۳ دوشنبه 1۳

 دموی نشاندن و سمان پست ۵/۳ چهارشنبه 1۴

 full ceram 1و      PFM ۶امتحان عملی  ۸/۳ شنبه 1۵

 تحویل وسایل
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  ۸مبانی پروتزهای ثابت  ترم 

 1۵/۴الی   1۲/۳گردش سوم : 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 تحویل وسایل، آشنایی با دوره، تهیه قالب اولیه 1۲/۳ چهارشنبه 1

 7فول متال   prepدموی  17/۳ دوشنبه ۲

 prep PFM ۶دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، 1۹/۳ چهارشنبه ۳

 ( parallelingو      PFM ۴بریج )  prepدموی  ۲۲/۳ شنبه ۴

از روی تایپودنت حذف و حفره توسط موم        ۵در این مرحله 

 پرمی شود

 تمرین ۲۴/۳ دوشنبه ۵

۶  

 چهارشنبه

 Temporary restorationدموی ساخت  ۲۶/۳

 شنبه 7

 

 دموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی ریختن قالب ۲۹/۳

 فول متال      prep 7امتحان عملی  ۳1/۳ دوشنبه ۸

 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۲/۴ چهارشنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  ۵/۴ شنبه 1۰

 full ceram prep 1دموی  7/۴ دوشنبه 11

 full wax up ۶دموی  ۹/۴ چهارشنبه 1۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  1۲/۴ شنبه 1۳

 دموی نشاندن و سمان پست 1۴/۴ دوشنبه 1۴

 full ceram 1و      PFM ۶امتحان عملی  1۶/۴ چهارشنبه   1۵

 تحویل وسایل
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  ۸مبانی پروتزهای ثابت  ترم 

 ۲۳/۵الی   1۹/۴گردش چهارم : 

 

 جلسه

 

 روز

 

 تاریخ

 

 نوع کار

 با دوره، تهیه قالب اولیه تحویل وسایل، آشنایی 1۹/۴ شنبه 1

 7فول متال   prepدموی  ۲1/۴ دوشنبه ۲

 prep PFM ۶دموی   آموزش نحوه ساخت ایندکس پوتی، ۲۳/۴ چهارشنبه ۳

 شنبه ۴

 

 ( parallelingو      PFM ۴بریج )  prepدموی  ۲۶/۴

از روی تایپودنت حذف و حفره توسط موم        ۵در این مرحله 

 پرمی شود

 تمرین ۲۸/۴ دوشنبه ۵

 Temporary restorationدموی ساخت  ۲/۵ شنبه ۶

 دموی نخ گذاری و قالبگیری، دموی ریختن قالب ۴/۵ دوشنبه 7

 فول متال      prep 7امتحان عملی  ۶/۵ چهارشنبه ۸
 

 دموی پین گذاری و ریختن قالب

 دموی تهیه دای و مانت کست ها ۹/۵ شنبه ۹

 spacerو  Ditchingدموی  11/۵ دوشنبه 1۰

 full ceram prep 1دموی  1۳/۵ چهارشنبه 11

 full wax up ۶دموی  1۶/۵ شنبه 1۲

 دندان تک کانال post-coreدموی ساخت  1۸/۵ دوشنبه 1۳

 دموی نشاندن و سمان پست ۲۰/۵ چهارشنبه 1۴

 full ceram 1و      PFM ۶امتحان عملی  ۲۳/۵ شنبه 1۵

 وسایلتحویل 
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 اساتید و رعایت شان کالس  می باشند. دانشجویان موظف به حفظ  اصول اخالقی در برخورد با 

 رعایت نظم و نظافت شخصی و قوانین پوشش حرفه ای در محیط کار پری کلینیک 

 حضور و خروج به موقع از پری کلینیک با حفظ تمییزی میز کار و محیط پری کلینیک 

 داشتن اتیکت و روپوش و مقنعه تمییز 

 راقبت از آنها و تحویل وسایل در پایان گردش به شکل اولیهتحویل گرفتن وسایل کار در شروع دوره ، حفظ و م  

  انجام ریکوایرمنت ها 

 دیازنو یدانلود مطالب درس  

   یمطالب درس یریادگیتالش در 

  یمشارکت فعال در پرسش و پاسخ ، با مطالعه قبل، 

  شرکت در آزمونها 

  یتالش در کسب حداکثر نمره  قبول 

 

 دانشجو:  یابیارز روش

 نمره( می باشد.  1۰گزینه ای تستی ) ۴پایان ترم به صورت سواالت : تئوریآزمون : ی(انیپا) یتراکم یابیارز -

 منجر به کسر نمره می گردد. ،دینوسیستم در  به تکلیف در مهلت مقررپاسخ ارسال دم ع -

و گرفتن نمره قبولی در مستلزم تحویل ریکوایرمنت ها  :کسب  نمره بخش عملی: ی )سازنده(نیتکو یابیارز -

  آزمون عملی است 

 دوازده تمام 1۲ -

 قبولی در این واحد، مستلزم کسب بیش از نیمی از نمره در بخش تئوری و عملی می باشد.  -

غیبت بیش از حد مجاز آموزشی در واحد عملی منجر به محرومیت دانشجو از امتحان نظری و تکرار دوره  -

 خواهد شد.

 

  :منابع

fundamentals of fixed prosthodontics, 4th edition, Shillingburg 

 


