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هدف و جایگاه آموزشي : Log Book
 Log bookیا کارنما  ،دفترچه اي جهت ثبت مستندات کليه فعاليتهاي علمی و عملی دانشجو است ،بررسی عملكرد
دانشجویان در فرآیند آموزش یكی از ارکان اصلی ارتقاء کيفيت آموزشی می باشد و هدف کارنما عالوه بر بررسی عملكرد
دانشجویان ،ابزاري جهت عينی کردن ارزشيابی دانشجو و ارزیابی برنامه آموزشی دانشكده می 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
می شود.
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توصيه ها و مقررات:
 )1تكميل فرم و سپس به تایيد رساندن استاد مربوطه در هر روز توسط دانشجو الزامی می باشد.

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

اهداف اختصاصي:
دانش آموختگان دوره عمومی دندانپزشكی پس از گذراندن دوره کلينيك پارسيل باید توانایيهاي ذیل را کسب نمایند:
 )1احاطه کامل به نحوه قالبگيري اوليه و تهيه کستهاي تشخيصی ،سوروي کست تشخيصی ،طراحی فریم ورک،
آماده سازي دهان .
 )2احاطه کامل به ساخت تري اختصاصی ،نحوه بور در مولد تري اختصاصی ،نحوه قالبگيري نهایی و تهيه کست نهایی و
روش بيدینگ و باکسينگ آنها.
 ) 3احاطه کامل به ارزیابی وکس آپ فریم ورک ،ادجاست فریم ورک فلزي ،ساخت رکورد بيس و ریم اکلوژن ،رکوردگيري و
مانت کستهاي نهایی در آرتيكوالتور ،چيدن دندانها  ،مدالژ  ،پخت و پاليش .
 ) 4شناخت وسایل و تجهيزات و مواد مورد استفاده در ساخت پروتز پارسيل متحرک.
 ) 5مهارتهاي نگرشی و درک اهميت درمان مناسب پروتز پارسيل متحرک.

طول دوره :
دوره آموزش پروتز هاي پارسيل عملی  1در طی یك ترم و بصورت  2واحد عملی به مدت 68ساعت طبق آیين نامه و
مقررات شوراي آموزش دندانپزشكی به دانشجویان ارائه می گردد.
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دانشجویان ترم هشتم دوره دندانپزشکي عمومي

برنامه آموزشي :
ارائه این واحد آموزشی با برگزاري کالسها بصورت تئوري و عملی بر پایه کتابهاي مرجع انجام گرفته و دانشجویان در
کلينيك با مراحل مختلف ساخت پروتز پارسيل متحرک بر روي بيمار آشنا می شوند.
پيش نياز پروتز پارسيل عملی  ،1واحد مبانی پروتز هاي پارسيل متحرک می باشد.

اهداف آموزشي دوره:
دانشجویان پس از گذراندن دوره پروتز پارسيل عملی  1باید به حداقل توانایی هاي زیر مسلط باشند:
آشنایی با نحوه قالبگيري اوليه و تهيه کستهاي تشخيصی و انجام آنها
آشنایی با نحوه سوروي کست تشخيصی ،طراحی فریم ورک ،آماده سازي دهان
آشنایی با نحوه ساخت تري اختصاصی جهت فك پایين و باال و انجام آنها بوردرمولد تري اختصاصی و انجام آنها
آشنایی با نحوه قالبگيري نهایی و تهيه کست نهایی و روش بيدینگ و باکسينگ آنها
آشنایی با نحوه ارزیابی وکس آپ فریم ورک ،ادجاست فریم ورک فلزي ،نحوه ساخت رکورد بيس و ریم اکلوژن و
انجام آنها
آشنایی با نحوه رکوردگيري و مانت کستهاي نهایی در آرتيكوالتور
آشنایی با نحوه چيدن دندانهاي دندانها ،مدالژ  ،پخت و پاليش نهایی
کسب مهارتهاي اخالق حرفه اي ،مهارتهاي کنترل عفونت و مهارتهاي نگرشی براي انجام درمان براي بيمار و جامعه
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حداقل هاي آموزشي(:)requirement
ساخت پروتز پارسيل متحرک بر روي بيمار بر اساس اهداف آموزشی ذکر شده

نحوه محاسبه نمره
 )1انضباط (حضور و غياب ،رعایت کنترل عفونت ،تكميل دفترچه هاي  3 ................................... )log bookنمره
 )2کيفيت کار عملی در طی جلسات  12 ........................................................................................................نمره
 )3امتحان تئوري پایان ترم  5 ..................................................................................................................نمره

منبع اصلي درس:
- McCracken's Removable Partial Prosthodontics , Last Edition.
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ردیف

تاریخ

عنوان

1

قالبگيري اوليه

2

تهيه کستهاي اوليه

3

سوروي کستهاي تشخيصی

4

طراحی اوليه پروتز پارسيل

5

ساخت تري اختصاصی

6

آماده سازي دهان

7

بوردرمولدینگ

8

قالبگيري نهایی

9

ساخت کست نهایی

10

ارزیابی وکس آپ فریم ورک

11

تنظيم فریم ورک فلزي در دهان بيمار

12

تنظيم اکلوژن ریم و رکوردگيري

13

مانت کستها در آرتيكوالتور

14

انتخاب دندان

15

چيدن دندانهاو مدالژ

16

مفل گذاري  ،ریمانت و پاليش

17

تحویل پروتز

18

فالو آپ

توضيحات و ذکر نقاط ضعف و قوت
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امضاي استاد راهنما

نمره

