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 1واحد نظری

هدف کلی درس :توانایی تشخیص و طرح درمان بیماران با بی دندانی پارسیل غیرپیچیده
اهداف اختصاصی درس:
حیطه شناختی:
 -1تشخیص و طرح درمان در بیماران با بی دندانی پارسیل
 -3با اصول طراحی در پروتزهای پارسیل آشنا شود.
 -9روش های آماده سازی دهان و قالبگیری از بیماران نیمه بی دندان را فراگیرد.
 -0نحوه تنظیم فریم پروتز پارسیل ،رکورد گیری و تحویل و مدیریت مشکلات پس از تحویل را فراگیرد
 -9با انواع پروتزهای پارسیل موقتی آشنا شود
 -7نحوه مدیریت کیس های دنچر تکی را آموزش ببیند.
 -6با چگونگی مراحل مختلف ساخت روکش های پایه پروتز پارسیل به طور کامل آشنا گردد.
حیطه عاطفی:
 -1فراگیران بتوانند در كلاس درس مطالب را با دقت گوش دهند.
 -3فراگیران بتوانند در كلاس درس به سؤالات مطرح شده در رابطه با موضوع پاسخ دهند.
 -9فراگیر بتواند پس از مطالعه مطالب رفرنس ،نظراتی را پیشنهاد كند.
حیطه رفتاری:
 -۱فراگیر بتواند در پایان درس در مورد انواع بی دندانی طرح درمان و طراحی مناسب ارائه كند.
 -۲فراگیر بتواند در پایان درس روش های قالبگیری پروتز پارسیل را به طور كامل بیان كند.
 -۳دانشجو بتواند با تسلط كافی روش تنظیم فریم ورک پروتز پارسیل را ارائه دهد.
 -0دانشجو بتواند با تسلط كافی روش ساخت روكش پایه پروتز پارسیل را ارائه دهد.
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منابع اصلی مطالعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور4(-Mc cracken s Removable partial prosthodontics. 12 th ed. 2016-۱و ۱1و ۱۱و۱۲و ۱۳و  ۱1و ۱1و)۲1

-۲

-Stewart s Clinical Romovable Partial dentures. 4 th ed. 2008

 -۳اصول طراحی در پروتز های پارسیل متحرک – دكتر رامین مشرف – چاپ مانی – ۱۳1۳

ارزشیابی ها:
الف) در طول دوره (کوئیز ،تکالیف:)...،

تاریخ:

بارم:

ب) میان ترم :آزمون کتبی چهار گزینه ای

تاریخ:

بارم11:

ج) پایان ترم :آزمون کتبی چهار گزینه ای

تاریخ1011/9/30:

بارم11:

پیش بینی ارائه مباحث اخلاق حرفه ای:
قوانین و مقررات کلاس :حضور به موقع و نیز حضور فعال
نحوه برخورد با نقض قوانین کلاس :در مرتبه اول تذکر لسانی و در صورت تکرار کسر نمره و در ادامه اخراج از کلاس و حذف
درس
غیبت :حداكثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.
به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه ،به ترتیب ۱ ، 1/5 ، 1/5 ،و  ۱نمره كسر خواهد شد
شرح وظایف نماینده کلاس :اطلاع رسانی در مورد تغییر احتمالی در زمان کلاس ،رفرنس ها و..
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جدول زمان بندی کلاس ها ی درس پیشرفته نظری  1نیمسال :دوم  11-11محل :اسکای روم روز :شنبه ساعت1-8 :
تاریخ

عنوان

نوع جلسه:

ماژول
جلسات

آفالین☐

آفالین:

آنالین ☐

مدرس

منابع

تکلیف ☐
آزمون
☐گفتگو
☐

۱

99/ ۱۱/ ۱۱

تشخیص و طرح
درمان در بیماران با
بی دندانی پارسیل

آنلاین

دكتر مشرف

 ۱۳مک كراكن

۲

99/ ۱۱/ ۱1

اصول طراحی در
پروتزهای پارسیل

آنلاین

دكتر مشرف

4و  ۱1مک كراكن

۳

99/ ۱۱/ ۲5

روش های
recontouring
 and reshapingو

آفلاین

آزمون

دكترامینی

درسنامه
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99/ ۱۲/ ۲

روش های قالبگیری
در پروتزهای پارسیل
متحرک (فانکشنال)

آفلاین

آزمون

دكترامینی

فصل  ۱1مک كراكن

5

99/ ۱۲/ 9

روش های قالبگیری
در پروتزهای پارسیل
متحرک ) altered
(cast

آفلاین

آزمون

دكترامینی

فصل  ۱۳استوارت
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99/ ۱۲/۱6

تنظیم فریم كرم
كبالت و انتخاب
ارتیکولاتور

آنلاین

دكترابولحسنی

۱۱و ۱۲استوارت

1

99/ ۱۲ /۲۳

ثبت روابط فکی در
انواع بی دندانی و
اهمیت ركورد بیس

آنلاین

دكترابولحسنی

فصل  ۱1مک كراكن

1

۱411/ ۱ / ۱4

تحویل و مدیریت
مشکلات پس از
تحویل

آنلاین

دكترابولحسنی

 ۱1استوات و  ۲1مک
كراكن
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۱411/ ۱ / ۲۱

ریلاین و ترمیم در
پروتز پارسیل متحرک

آفلاین

دكتر امینی

۲۳مک كراكن و ۱1
استوارت

پروتزهای اكریلی و
پروتزهای موقتی
Single denture
combination
syndrom
زیبایی در پروتزهای
پارسیل متحرک

آنلاین

دكتر فتحی

آنلاین

دكتر فتحی

آنلاین

دكتر فتحی

۱411/ ۱ / ۲1 ۱1
۱411/ ۲ / 4 ۱۱
۱411/ ۲ / ۲1 ۱۲
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درسنامه

۱411/ ۲ /۲ 1 ۱۳

تعویض كرون دندان
پایه

دكتر ابوالحسنی

آنلاین

4

درسنامه

