*** فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***
نام درس :پروتز پیشرفته عملی

رشته و مقطع تحصيلی  :دندانپزشکی  -دکتری

شماره درس414212 :

گروه آموزشی ارائه دهنده :پروتز

تعداد و نوع واحد:

نام و نام خانوادگی مسئول درس :دکتر فتحی

 4واحد عملی

نيمسال تحصيلی:اول 1044-1041

تلفن و روزهای تماس:

دروس پيش نياز :مبانی پروتز ثابت

آدرس dr.amirhossein.fathi@gmail.com :Email

اسامی مدرسين ( نام و نام خانوادگی ) :دکتر مجید ابولحسنی ،دکتر امیرحسین فتحی،دکتر پرویز صادقی،دکتر مرتضی شریفی،دکتر
فرشاد باجغلی،دکتر احسان قاسمی
هدف کلی درس:
توانای ارایه و انجام انواع طرح درمان مناسب با نیازهای بیمار ،درمان پروتز دندانهای روت کانال تراپی شده قدامی و خلفی.
اهداف اختصاصی درس :دانشجو باید بتواند:
 -1با استفاده از ابزارهای تشخیصی لازم طرح درمان دندانهای مورد درمان را مشخص نماید.
 -4دندانهای قدامی اندوتراپی را جهت پست و کرریختگی آماده نماید.
 -3مراحل ساخت الگوی مومی یا آکریلی پست و کورریختگی را به طور مستقیم انجام دهد.
 -2پس از قالب گیری از داخل کانال کراون موقت بسازد.
 -4مراحل سمان کردن پست و کوریختگی را به خوبی انجام دهد.
 - 6سمان کردن پست دندان مورد درمان را جهت پذیرش رستوریشن نهایی آماده نماید.
 - 7کراون موقت مجدد جهت وضعیت جدید بسازد.
 - 8قالب گیری دقیق را انجام دهد و نواقص را بشناسد.
 - 9امتحان کوپنگ و انتخاب رنگ را انجام دهد.
 - 11مراحل امتحان پرسلن و تصحیح اکلوژن را انجام دهد.
 - 11مراحل سمان کردن موقت و دائم را انجام دهد.
 - 14مراحل ساخت تک کراون روی دندان خلفی را انجام دهد.
منابع اصلی مطالعه:
-1کتاب مبانی پروتز ثابت شیلینبرگ Quintessence -1997
 -4کتاب مبانی پروتز ثابت دکتر مهران نوربخش
 -3کتاب مراحل کلینیکی پروتز ثابت -دکتر سید جلیل صدر
1

ارزشيابی ها :روش ارزشيابی :
 .1پایان دوره :تحویل پروتز قابل قبول به بيمار و کسب حداقل ( )12به منزله پاس نمودن واحد درسی
 .2سياست ها و قوانين درس :
 بيش از دو جلسه غيبت غير مجاز دانشجو حق شرکت در امتحان درس را نخواهد داشت.د) غيبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد  /به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه 1 ،نمره کسر خواهد شد.

پيش مطالعه برای هر جلسه:
منابع برای مطالعه بيشتر:
پيش بينی ارائه مباحث اخلاق حرفه ای:
قوانين و مقررات:

برنامه این کلاس :
روز

ساعت

برگزاری

برگزاری

گروه

اساتید مدرس روتیشن
روتیشن اول

بخش
شنبه

صبح

A

شنبه

عصر

B

دکتر فتحی

یکشنبه

صبح

C

دکتر صادقی-دکتر شریفی

یکشنبه

عصر

D

دکتر شریفی-دکتر قاسمی

دکتر ابولحستی،دکتر فتحی
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روتیشن دوم

دوشنبه صبح

دوشنبه

عصر

E

باجغلی-دکتر صادقی

F

دکتر باجغلی-دکتر فتحی
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