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هدف و جایگاه آموزشي : Log Book
 Log bookیا کارنما ،دفترچه اي جهت ثبت مستندات کليه فعاليتهاي علمي و عملي دانشجو است ،بررسي
عملكرد دانشجویان در فرآیند آموزش یكي از ارکان اصلي ارتقاء کيفيت آموزشي مي باشد و هدف کارنما عالوه بر
بررسي عملكرد دانشجویان ،ابزاري جهت عيني کردن ارزشيابي دانشجو و ارزیابي برنامه آموزشي دانشكده مي باشد.

چگونگي تکميل :Log Book
پس از انجام کار و کسب مهارت ،قسمت مربوطه توسط دانشجو تكميل گردیده و سپس به تأیيد استاد راهنما رسانده
مي شود.
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توصيه ها و مقررات:
 )1تكميل فرم و سپس به تأیيد رساندن استاد مربوطه در هر روز توسط دانشجو الزامي مي باشد.

 )2دانشجویان موظفند در نگهداري این مجموعه نهایت دقت را بعمل آورند زیرا در صورت مفقود شدن ،گروه آموزشي یا
دانشكده در قبال موارد ثبت شده قبلي ،مسئوليتي نخواهند داشت .
 )3در صورتيكه دانشجو در جریان تكميل صفحات  Log Bookنياز به برگه هاي اضافي داشته باشد ،بایدبرگه ها به مهر
آموزش مهمور شود.
 )4در صورتيكه گروه آموزشي تصميم به ایجاد تغييرات جزئي در برخي از صفحات کارنما را داشته باشد ،پس از انجام
هماهنگي هاي درون گروهي به اطالع دانشجویان خواهد رسيد.
 )5آراستگي ظاهري متناسب با شئونات دانشجویي و حرمت در محيط کار جهت حضور در بخش پري کلينيك پروتز
ضروري است و دانشجویان موظفند اصول اخالقي را در برخورد با اساتيد و پرسنل بخش در طي دوره رعایت
نمایند .
 )6دانشجویان باید رأس ساعات مقرر در بخش حضور یافته وضمناّ در صورت ضرورت هرگونه جابجایي در برنامه
آموزشي ،باید از قبل با آموزش دانشكده و گروه آموزشي مربوطه هماهنگي هاي الزم صورت گيرد .
 )7غيبت موجه بيش از یك جلسه به منزله نمره صفر براي دانشجو خواهد بود وآموزش هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن
نخواهد داشت .

اهداف اختصاصي:
دانش آموختگان دوره عمومي دندانپزشكي پس از گذراندن دوره پري کلينيك پروتز پارسيل متحرک باید توانایيهاي ذیل را
کسب نمایند:
 )1احاطه کامل به نحوه قالبگيري اوليه و تهيه کستهاي تشخيصي ،ساخت تري اختصاصي ،نحوه بوردرمولد تري
اختصاصي ،نحوه قالبگيري نهایي ،روش بيدینگ و باکسينگ و تهيه کست نهایي
 )2آشنایي با اجزاي پروتز پارسيل و مراحل البراتواري مربوطه
 ) 3آشنایي با سورویور و نحوه کار با آن و آشنایي با نحوه ارائه طرح درمان در پروتز پارسيل
 ) 4مهارتهاي نگرشي و درک اهميت درمان مناسب پروتز پارسيل متحرک
طول دوره :
دوره آموزش مباني پروتز هاي پارسيل در طي یك ترم و بصورت  1واحد کارگاهي به مدت 51ساعت طبق آیين نامه و
مقررات شوراي آموزش دندانپزشكي به دانشجویان ارائه مي گردد.
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دانشجویان ترم هفتم دوره دندانپزشکي عمومي

برنامه آموزشي :
ارائه این واحد آموزشي با برگزاري کالسها بصورت تئوري و عملي بر پایه کتابهاي مرجع انجام گرفته و
دانشجویان در پري کلينيك با مراحل مختلف ساخت پروتز پارسيل متحرک آشنا مي شوند.
دانشجویان در صورت گذراندن واحد مربوطه با موفقيت ،امكان حضور در کلينيك پروتز پارسيل را دریافت مي کنند .

اهداف آموزشي دوره:
دانشجویان پس از گذراندن دوره پري کلينيك پروتز پارسيل باید به حداقل توانایي هاي زیر مسلط باشند:
 آشنایي با نحوه قالبگيري اوليه و تهيه کستهاي تشخيصي و انجام آنها آشنایي با نحوه ساخت تري اختصاصي جهت فك پایين و باال و انجام آنها آشنایي با نحوه بوردرمولد تري اختصاصي و انجام آنها آشنایي با نحوه قالبگيري نهایي و تهيه کست نهایي و روش بيدینگ و باکسينگ آنها آشنایي و شناخت اجزاي پروتز پارسيل و وظایف هریك از اجزا آشنایي با طبقه بندي پروتز پارسيل (طبقه بندي کندي) آشنایي با نحوه کارکردن با سورویور آشنایي با نحوه ارائه طرح درمان در پروتز پارسيل و توانایي در انجام طرح درمان در کالسهاي مختلف طبقه بنديشده
 -کسب مهارتهاي اخالق حرفه اي ،مهارتهاي کنترل عفونت و مهارتهاي نگرشي براي انجام درمان براي بيمار و جامعه
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حداقل هاي آموزشي(: )requirement
سوروي و کشيدن طرح پروتز پارسيل متحرک بر کستهاي نهایي فك باال و پایين مدل بر اساس اهداف آموزشي
ذکر شده

نحوه محاسبه نمره:
 )1انضباط (حضور و غياب ،رعایت کنترل عفونت ،تكميل دفترچه هاي  2 ....................................... )log bookنمره
 )2کيفيت کار عملي در طي جلسات  6 ...........................................................................................................نمره
 )3امتحان تئوري پایان ترم  12 ......................................................................................................................نمره

منبع اصلي درس:
Mc Cracken’s Removable Partial Prosthodontic - Last Edition
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ردیف

تاریخ

توضيحات و ذکر نقاط ضعف و قوت

عنوان

1

قالبگيري اوليه از مدل با بي دنداني پارسيل فك باال

2

قالبگيري اوليه از مدل با بي دنداني پارسيل فك پایين

3

تهيه کست تشخيصي باال

4

تهيه کست تشخيصي پایين

5

سوروي و تعيين مسير نشست در کستهاي تشخيصي
و طراحي پروتز پارسيل

6

تراش رست و آماده سازي مدل

7

ساخت تري اختصاصي باال

8

ساخت تري اختصاصي پایين

9

بوردرمولدینگ فك باال

10

قالبگيري نهایي فك باال

11

بيدینگ و باکسينگ فك باال

12

ساخت کست نهایي فك باال

13

بوردرمولدینگ فك پایين

14

قالبگيري نهایي فك پایين

15

بيدینگ و باکسينگ فك پایين

16

ساخت کست نهایي فك پایين

17
18

سوروي و طراحي کست نهایي فك باال و
نوشتن دستور کار البراتوار
سوروي و طراحي کست نهایي فك پایين و
نوشتن دستور کار البراتوار
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امضاي استاد

نمره

