*** فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***
نام درس :کامل  2عملی

رشته و مقطع تحصيلی  :دندانپزشکی  -دکتری

شماره درس204512 :

گروه آموزشی ارائه دهنده :پروتز

تعداد و نوع واحد:

 2واحد عملی

نام و نام خانوادگی مسئول درس :دکتر خدادادی

نيمسال تحصيلی:اول 0511-0510

تلفن و روزهای تماس:

دروس پيش نياز :کامل 0عملی

آدرس :Email

اسامی مدرسين ( نام و نام خانوادگی ) :دکتر رضا خدادادی،دکتر رامين مشرف،دکتر بهناز عبادیان،دکتر فرحناز نجاتی،دکتر
مریم امينی ،دکتر محسن ضيایی،دکتر شهدادیان
..

هدف کلی درس :ساخت عملی پروتز کامل برای یك بيمار بی دندان با دهان آماده

اهداف اختصاصی درس:
حيطه رفتاری:
 -0معاینه کامل و صحيحی از دهان بيمار را انجام داده ،مشکلات احتمالی بيمار را تشخيص داده و پروندة بيمار را تکميل کند.

 -2تری های مناسبی برای هر دو فك انتخاب کرده و با استفاده از آلژینات و در صورت نياز کامپاند از هر دو فك بيمار قالبگيری اوليه انجام
دهد.

 -3لبه های تری بالا و پایين را در دهان بيمار تنظيم و سپس بردر مولد کرده و قالبگيری نهایی فك بالا و پایين را انجام بدهد.

-5کست های نهایی را آماده کرده و رکورد بيس های دقيقی را بر روی این کست ها بسازد.

 VD-4صحيح بيمار را در حالت  restو اکلوژن تعيين کرده و سپس رکورد بيس های را در دهان بيمار تنظيم کرده و رکورد  C.Rبيمار را
ثبت کند.

 -2دندانهای قدامی و خلفی بيمار را انتخاب کرده و آنها را در محل صحيح بچيند و در دهان بيمار امتحان کند.

 -7در صورت نياز رکورد گيری مجدد انجام داده وکست ها را مجددآ روی آرتيکولاتور مانت کند و دندانهای خلفی با رکورد جدید بچيند.

-8مدلاژ را به طور صحيح انجام بدهد.

-9حد خلفی را در دهان بيمار تعيين کرده و محل آن را بر روی کست بتراشد.
-01دنچرها را با روش صحيح مفل گذاری کرده و بپزد و پاليش دنچرها را به طور کامل انجام دهد.
-9دنچرها را به بيمار تحویل بدهد.

01مشکلات بعد از تحویل بيمار را تشخيص داده و برطرف نماید.

منابع اصلی مطالعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر -مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور

 -وب سایت :لینک /آدرسURL

Prosthodontic treatment for edentulous patients , Zarb, Hobkirk-1
 -2درمان بیماران بدون دندان دكتر اجلالی
 -3درمان بیماران بدون دندان – بوچر

ارزشيابی ها:
( حداكثر مجموع بارم ارزشیابی های نظری ،در یک واحد عملی 5 ،نمره می باشد).
نمره به صورت مرحله به مرحله داده خواهد شد.

سياست ها و قوانين درس :
سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تأخير دانشجو در کلاس درس:
 دانشجویان باید تا تاریخ تعيين شده توسط بخش بيمار خود را گرفته باشند.در غير اینصورت واحد مربوطه حذف خواهد شد. دانشجویان تا تاریخ تعيين شده توسط بخش فرصت دارند تاکار خود را تحویل دهند .در غير اینصورت مردود خواهند شد. دانشجویان باید تا ساعت  01صبح حتماً در بخش حضور داشته باشند و کارهای لابراتواری بعد از این زمان انجام شوند ،در غير اینصورتغيبت محسوب خواهد شد.
 کليه کارهای بخش و لابراتوار باید به تأیيد اساتيد راهنما و تکنسين مربوطه رسيده شده و امضاء گرفته شود. اسامی دانشجویانی که سه غيبت داشته باشند برای اعلام نمره صفر به آموزش فرستاده خواهد شد. دانشجویانی که به موقع بيمار می گيرند موظف هستند کارهای خود را بر اساس برنامه زمانبندی شده انجام دهند در غير اینصورت از نمرههمان مرحله کسر خواهد شد.
 -تأخير بيشتراز یك ربع غيبت محسوب خواهد شد.

* سایر تذکر های مهم برای دانشجویان :
وسایلی كه دانشجو باید خودش تهیه كند در بخش همراه داشته باشد :كاسه لاستیکی – تری پلاستیکی – چراغ الکلی – دسته بیستوری – اسپاتول هم زن
موم كاری و مدلاژ – كبریت – انواع فرزهای مورد نیاز – كاردك و مداد كپی
رعايت نكات زير در بخش الزاميست
 پوشيدن روپوش سفيد ،استفاده از عينك  ،دستكش ،ماسك ،اتيكت و پيش بند براي بيمار -رعايت كامل نكات بهداشتي و استرليزاسيون
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