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  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :         عملی 1کامل  نام درس:
  پروتز هاي دندانی  ارائه دهنده: گروه آموزشی  52شماره درس:

  فرحناز نجاتی دانش ول درس: ئمسنام        عملی واحد 2                              عداد و نوع واحد: ت
شنبه یکشنبه دوشنبه سه شنبه تلفن و روزهاي تماس:  400-99دوم نیمسال تحصیلی:

37925510  
 Email :nejati@dnt.mui.ac.irآدرس   مبانی پروتز هاي کامل دروس پیش نیاز:

-دکتر رسول منیري فر -دکتر شهدادیان-رضا خداداديدکتر –امید صوابی دکتر –فرحناز نجاتی دانش  دکتراسامی مدرسین:
  امینی مریمدکتر 

  

  ساخت عملی پروتز کامل براي یک بیمار بی دندان با دهان آماده هدف کلی درس:
  اهداف اختصاصی درس:

   :شناختی حیطه

  بداند.تکمیل پروندة بیمار را  و مشکالت احتمالی بیمار شخیصتمعاینه کامل و صحیح دهان بیمار ، دانشجو باید  -1
  تري مناسب و نحوه کار کردن با کامپاند و مواد قالب گیري را بداند.نحوه تهیه -2

  بیس و ریم اکلوزن مناسب و نحوه تنظیم انها و رکوردهاي فکی عمودي و مرکزي و ثبت انها را بداند. -3
  
  نظیم را بداند.نحوه مانت کستها بر روي ارتیکوالتور هاي نیمه قابل ت-4

  چیدن دندانهاي مصنوعی و امتحان انها در دهان بیمار را بداند. انتخاب و نحوه-5

  را بداند.مدالژصحیح و نحوه مفل گذاري و اکریل گذاري و پروسس کردن -6

  ادجاست بر روي ارتیگوالتور و پالیش و اتمام دنچر کامل را بداند.و خارج کردن دنچر از مفل -7

  تحویل دنچر کامل به بیمار و برطرف کردن مشکالت ان را بداند.مراحل -8

  حیطه عاطفی:

  باید شخصیت بیمار را از نظر کالسه بندي هاوس مشخص کند و بر همان اساس با وي رفتار کند.-1

  با بیمار با احترام رفتار کند .-2

  حیطه رفتاري:

  مشکالت احتمالی بیمار را تشخیص داده و پروندة بیمار را تکمیل کند.معاینه کامل و صحیحی از دهان بیمار را انجام داده،  -1
  

تري هاي مناسبی براي هر دو فک انتخاب کرده و با استفاده از آلژینات و در صورت نیاز کامپاوند از هر دو فک بیمار قالبگیري  -2

  اولیه انجام دهد.
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  تري هاي مناسبی بر روي کست هاي بیمار بسازد. -3

  .را در دهان بیمار تنظیم و سپس  بردر مولد کرده و قالبگیري نهایی انجام بدهدو پایین باال  فک  لبه هاي تري -4

  و بر روي انها ریم اکلوژن قرار دهد. کست هاي نهایی را آماده کرده و رکورد بیس هاي دقیقی را بر روي این کست ها بسازد -5

6- V.D  اکلوژن تعیین کرده و سپس رکورد بیس هاي را در دهان بیمار تنظیم کرده و رکورد و استراحت صحیح بیمار را در حالت

C.R .بیمار را ثبت کند  

 دندانهاي قدامی بیمار را انتخاب کرده و آنها را در محل صحیح بچیند و در دهان بیمار امتحان کند. -7

  .در دهان بیمار امتحان کنددندانهاي خلفی بیمار را انتخاب کرده و آنها را در محل صحیح بچیند و  -8

در صورت نیاز رکورد گیري مجدد انجام داده وکست ها را مجددآ روي آرتیکوالتور مانت کند و دندانهاي خلفی با رکورد جدید  -9

  بچیند.

  در صورت نیاز  مجددآ دندانهاي خلفی را در دهان بیمار امتحان کند. -10

  .را بر روي کست بتراشدحد خلفی را در دهان بیمار تعیین کرده و محل آن  -11

  مدالژ را به طور صحیح انجام بدهد. -12

  دنچرها را با روش صحیح مفل گذاري کرده و بپزد. -13

  ودنچرها را به بیمار تحویل بدهد. پالیش دنچرها را به طور کامل انجام دهد -14

  مشکالت بعد از تحویل بیمار را تشخیص داده و برطرف نماید. -15
 
 

  :مطالعهمنابع اصلی 
  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -
 URLآدرس/ لینکوب سایت:  -                                آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -
 جزوه درسی-1

Zarb GA, Bolender CL, Eckert SE, Jacob RF, Fenton AH, Mericske – Stern R. 2-

Prosthodontic treatment for edentulous patients. 12th ed. St. Louis: Mosby Co. 2004. 

  
 ترجمه دکتر مرضیه علی خاصی   – 2004بوچر  –درمان بیماران بدون دندان  -3

   
Winkler S. Essentials of complete denture prosthodontics. 2nd ed. Newdelhi. Ishiyaku 4-  

EuroAmerica. 1996. 

 
  
 



 

٣ 
 

  ها:ارزشیابی 
  نمره می باشد.) 5( حداکثر مجموع بارم ارزشیابی هاي نظري، در یک واحد عملی، 

  نمره4  در هر جلسه به صورت پرسش و پاسخ  Discussion Group, Clinical Roundالف) 

ساخت یک دست :)ریکوآرمنت هادر طول دوره (عملی ) د
  دندان کامل 

  16بارم:  1400شهریور  اول خرداد  تا اول تاریخ:

  
  
  

   پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:
  

 بیمار  و صبوري در رابطه با  احترام -1
 احترام به کادر پرستاري -2
 احترام به تکنسین هاي البراتوار -3
 رعایت بهداشت شخصی و بهداشت محیط  -4
 رعایت کنترل عفونت در بخش و البراتوار -5
 مفقود شدن یا تخریب وسایل و تجهیزات بخش  در برابر مسولیت -6

 
  :بخشقوانین و مقررات 

  
صبح حتماً در بخش حضور داشته باشند و کارهاي البراتواري بعد از این زمان انجام شوند، در غیر اینصورت  8دانشجویان باید تا ساعت  -1

  غیبت محسوب خواهد شد. 

  اساتید راهنما و تکنسین مربوطه رسیده شده و امضاء گرفته شود. کلیه کارهاي بخش و البراتوار باید به تأیید -2

دانشجویانی که به موقع بیمار می گیرند موظف هستند کارهاي خود را بر اساس برنامه زمانبندي شده انجام دهند در غیر اینصورت از  -3

  نمره همان مرحله کسر خواهد شد.

  تأخیر بیشتراز یک ربع غیبت محسوب خواهد شد. -4

دانشجویانی که به موقع بیمار می گیرند موظف هستند کارهاي خود را بر اساس برنامه زمانبندي شده انجام دهند در غیر اینصورت از  -5

  نمره همان مرحله کسر خواهد شد.

  جلسه محروم خواهند شد.داشته باشند. در غیر این صورت از کار کردن در ان دانشجویان باید در هر جلسه لوازم مورد نیاز ان را همراه -6

  دانشجویان باید نکات الزم در مورد کنترل عفونت را رعایت کنند.(اماده سازي یونیت و بیمار)-7

کاله). در غیر این صورت  -شیلد یا عینک محافظ-ماسک-است(دستکشپوشیدن روپوش و گان و استفاده از وسایل حفاظتی ضروري -8

  خواهند شد.از  کار کردن در ان جلسه محروم 

  

  احترام به کادر پرستاري.درغیر این صورت از نمره انضباط انها کم خواهد شد. -9

  دانشجو موظف است یونیت و وسایل را تمیز و سالم به بخش تحویل دهد. درغیر این صورت از نمره انضباط انها کم خواهد شد.-10
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  نمره کسر خواهد شد 1، در بخش ازا هر جلسه غیبت غیر موجهحداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به غیبت: 

  هماهنگی بین بخش و استاد و دانشجویان :کالس وظایف نماینده شرح
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  از تاریخ    ترم دوم   جدول زمان بندي حضور اساتید در بخش

  نام درس: 

  ظهراسامی اساتید بخش  اسامی اساتید بخش صبح روز
  رضا خداداديدکتر  دکتر امید صوابی -نجاتی دانشدکتر فرحناز   شنبه

    

 دکتر فاطمه امینی-رسول منیري فرددکتر  شهدادیاندکتر  – رسول منیري فرددکتر  یکشنبه

   

 دکتر رضا خدادادي دکتر امید صوابی  -فرحناز نجاتی دانشدکتر  دوشنبه

   

  
  
  
 


