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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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 : درس یکل فیتوص

ه متاسفانه همچنان  كه مطلع هستید یکي از خدمات پروتزی پر مصرف پالكهای كروم كبالت است كه در اختیار بیماران قرار میگیرد ك

حیط دانشکده زیر نظر و با تحویل پروتزی نا مناسب به انساج باقیمانده صدمه وارد میشود در م اكثرپزشکان دانش كافي در این زمینه نداشته

 اساتید فرصت مناسبي جهت كسب مهارت دارید .

ي با خدمات نوین در در این دوره پیشترفته سعي شده است شما را با انواع طرح درمانها اشنا كنیم و انگیزه ای جهت مطالعه بیشتر و اشنای

ست. سعي كنید جدا ادانپزشکي در شما ایجاد كنیم.  و تامین این هدف تنها با شركت شما در بحث های گروهي و مطالعه بیشتر امکان پذیر دن

 .از ریکوارمنت موظفیتان كیس هایي بیشتری را با اساتید مطرح نمایید
 

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 

 :دانشجویان دوره این گذراندن از پس میرود انتظار

 .باشد شده آشنا پارسیل پروتزهای در عفونت كنترل چگونگي با -1

 .شود آشنا متحرک پارسیل پروتز در طراحي اصول با -۲

 .كند معرفي را پارسیل پروتز در ساپورت انواع با -3

 .بداند را فلزی اسکلت تهیه البراتواری مراحل -4

 بداند را ورک فریم امتحان چگونگي و نحوه -5

 .كند ثبت را مناسب اكلوزالي روابط ها كیس انواع اساس بر بتواند -6

 .شود آشنا فکي مختلف روابط در مصنوعي های دندان انواع چیدن با -7

 بداند را گذاری مفل مراحل -8

 .شود آشنا تحویل از پس آنها رفع و مشکالت با -9

 .بداند را استفاده موارد و شده آشنا فوری و موقت پروتزهای انواع با-10

 .شود آشنا پارسیل پروتزهای در ها اتچمنت انواع با-11

 .برشمارد آن معایب و مزایا و ایمپلنت توصیه موارد-1۲

 .كند درک را صحیح درمان طرح به رسیدن چگونگي و مختلف مراحل-13

 .كند طراحي را پژوهشي سوال بتواند مشکلي مشاهده صورت در-14

  .باشد داشته را تحویل از پس مشکالت رفع و تشخیص قدرت-15

 .برد باال مجازی فضای و آموزشي كمک استفاده وسایل كمک به را خود تئوری دانش بتواند-16

 .كند پیدا را سواالت به پاسخ و search جهت الزم انگیزه-17

  .بفهمد را صحیح درمان طرح ارائه و تشخیص اهمیت-18
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 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   ۲مجازی 

 :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  

  س توسط همتایان( استفاده از دانشجویان در تدریس )تدری 

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

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

 .................... 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/  یهاتیفعال

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

در  تکلیف بارگذاری شده 1 ذیقمیدکتر 

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 كنترل عفونت در پروتز پارسیل

 

1 

میرمحمد دکتر

 رضایی

در  تکلیف بارگذاری شده 1

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 متحرکول طراحي در پروتز پارسیل 

تفاوت در انواع سااااپورت و ترثیر آن بر    

 طراحي، تفاوت دو نوع پروتز

 پارسیل ، اجزاء، پروتز پارسیل

۲ 

رمیرمحمد دکت

 رضایی

در  تکلیف بارگذاری شده 1

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

اصول طراحي پروتزهای  پارسیل 

 (۲متحرک)

3 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 معماریاندکتر 

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 انتهای آزاد  baseساپورت جهت 

فاكتورهایي كه ساپورت بیس انتهای 

-آزاد موثر هستند، قالبگیری آناتومیک

روش های بدست آوردن ساپورت 

 -فانکشنال برای بیس انتهای آزاد

 قالبگیری فانکشنال

4 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 معماریاندکتر 

 نویدسیستم 

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 مراح البراتواری تهیه اسکلت فلزی

شامل: دوبالژ، ریلیف و بالک اوت كست   

سک  -نهایي  wax up-مواد دوبالژ و فال

 اسپرو گذاری مدل مومي -اسکلت فلزی

Investment الگوی مومي- 

CASTING- BURNOUT- 

 Finishingخارج كردن 

,polishing-casting  

5 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 صاحبیدکتر 

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 امتحان فریم ورک

 -شامل :صحت فریم ورک برروی كست

نحوه انطباق فریم ورک بر دندانها و 

بررسي تماس دندانهای  -نسوج نرم

مقابل  با فریم ورک و نحوه اصالح 

پرداخت نواحي تراش خورده  -تداخالت

 فریم ورک

6 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 صاحبیدکتر

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

تزهااای            پرو لي در  لوزا ك بط ا ثباات روا

 پارسیل

شامل : تعریف روابط افقي و عمودی 

 -انتقال كست ها به آرتیکوالتور -فکین

انتقال فیس  -انتخاب نوع آرتیکوالتور

ماده ركورد  -ساخت ركورد بیس -بو

7 
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 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/  یهاتیفعال

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

گیری و روش های كلینیکي ثبت ركورد 

 پایین كست انتقال–

در  تکلیف بارگذاری شده 1 بهرامیدکتر 

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

صنوعي و امتحان آنها   چیدن دندانهای م

 در دهان

شامل: معیارهای انتخاب دندانهای 

معیارهای انتخاب دندانهای  -قدامي

قرار دادن دندان مصنوعي در -خلفي

امتحان  -كنار مجموعه كالسپ

روش  -ارزیابي روابط فکي -استتیک

 كلینیکي تجدید ركورد

8 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 اذان گودکتر 

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 -مفل گذاری   -مراحل البراتواری) مدالژ  

 پرداخت(

-شامل: مدالژ فاكتورهای بیس پروتز

گچ مرحله اول،دوم،  -آماده سازی مفل

 آكریل پک -موم حذف–سوم ، چهارم 

  ، پخت های روش و پخت -پختني

deflasking- -  اصالح خطا های

 پرداخت -اكلوزالي 

9 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 بهرامیدکتر

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 تحویل و مشکالت پس از تحویل

 -شاااامل: تنظیم ساااطح نساااجي پروتز

های پروتز    -PIPكاربرد   به   -اصاااالح ل

قدامي    كانتور بیس  اصاااالح    -اصاااالح 

خل و      به صاااورت دا تداخالت اكلوزالي 

هاني    جاسااات    -انواع پالیر -خارج د اد

ادجاساات بازوهای نیم  -بازوی روت وایر

 -ادجاساات بازوهای باری -گرد محیطي

هداشااات     دساااتورات پس از تحویل) ب

نحوه قرار دادن و خااارج كردن -دهااان

 دستورات كتبي( -پروتز

 

10 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 غضنفریدکتر

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

Reline-rebase-repair-

reconstruction 

شامل: تشخیص افتراقي میان ریالین و 

ریالین پروتزهای با -تعویض بیس پروتز

ریالین پروتزهای  -ساپورت دنداني

روش برقراری مجدد اكلوژن -انتهای آزاد

  -ری بیس-در پروتز ریالین شده

11 
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 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/  یهاتیفعال

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

reconstruction- ترمیم بازوی

ترمیم بیس شکسته و  -شکسته

رست اكلوزال  -انهای مصنوعيدند

شکسته ترمیم اتصال دهنده اصلي و 

ترمیم پروتز پس از كشیده شدن  -فرعي

 لحیم وسیله به ترمیم –دندانهای پایه 

 كاری

در  تکلیف بارگذاری شده 1 اذان گودکتر

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

پروتزهای پارسااایل موقتو فوری و غیر 

 عادی

 -شامل :موارد تجویز پروتزهای موقت

 -امتحان دندانها-Interimمعرفي پروتز 

كامل كردن پروتز تحویل پروتز معرفي 

 -موارد تجویز-transitionalپروتز 

معرفي  -روش های كلینیکي

treatment denture – تجویز موارد 

 روشهای -نرم های الیه كاربرد –

 البراتواری

1۲ 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 خوشخو نژاددکتر

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 آشنایي با اتچمنت در پروتزهای پارسیل

 –شامل:اتچمنت های داخل تاجي 

 موارد و مزایا-تاجي خارج های اتچمنت

 تجویز عدم و معایب -ها اتچمنت تجویز

 ها اتچمنت

13 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 دکتر غضنفری

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 نواقص فکي صورتي

معرفي بیماران،طبقه بندی ، مراقبت 

 های قبل و بعد جراحي

14 

در  تکلیف بارگذاری شده 1 دکتر ذیقمی

 سیستم نوید

 یپاورپوینت صدا گذار

 شده

 15 ایمپلنت در پروتزهای پارسیل
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

  دانلود مطالب درسي ازنوید 

 تالش در یادگیری مطالب درسي 

 انجام تکالیف نوید در بازه زماني مشخص 

  مشاركت فعال در پرسش و پاسخ ، با مطالعه قبلي، و شركت در آزمونها 

   تالش در كسب حداكثر نمره  قبولي 

 آگاه سازی مسوول درس از مشکالت احتمالي بارگزاری دروس یا سواالت آزمون 
 

 دانشجو:  یابیارز روش

 )تراكمي    1ذكر نوع ارزیابي )تکویني/تراكمي                      

  گزینه ای 4آزمون كتبي  روش ارزیابي دانشجوذكر 

 دانشجو نهایي ذكر سهم ارزشیابي هر روش در نمره  

  امتحانMCQ 

 و امتحان پایان ترم از مابقي جلسات 8تا  1از جلسه  يآموزش میمطابق با تقو ترم انیامتحان م 

 ۲0 ترم انیترم و پا انیازامتحان م نتیمطابق بلوپر ینمره نظر 

  گردد. يمنجر به كسر نمره م د،ینو ستمیدر مهلت مقرر در س فیپاسخ به تکل.عدم ارسال 

  :منابع

 :كتب( الف      

 

Stewart's Clinical Removable Partial Prosthodontics  
 

McCracken's Removable Partial Prosthodontics - 13th Edition 

 

 

 

                                                           
 . باشدتراكمي  سهم ارزیابيارزیابي تکویني بیش از سهم  ،مجازی يآموزش رویکرددر . 1

 

https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjL2v3Pr93uAhUXHcAKHUsUDw0QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FStewarts-Clinical-Removable-Partial-Prosthodontics%2Fdp%2F0867154853&usg=AOvVaw2i6dzuJxIshmqnD4-T3SI9
https://www.google.com/url?sa=t&rct=j&q=&esrc=s&source=web&cd=&ved=2ahUKEwjL2v3Pr93uAhUXHcAKHUsUDw0QFjABegQIAhAC&url=https%3A%2F%2Fwww.amazon.com%2FStewarts-Clinical-Removable-Partial-Prosthodontics%2Fdp%2F0867154853&usg=AOvVaw2i6dzuJxIshmqnD4-T3SI9
https://www.elsevier.com/books/mccrackens-removable-partial-prosthodontics/carr/978-0-323-33990-2
https://www.elsevier.com/books/mccrackens-removable-partial-prosthodontics/carr/978-0-323-33990-2

