به نام خدا

دفترچه فعاليت هاي عملي دانشجويان رشته دندانپزشكي

پروتز های متحرک کامل و پارسيل

LOG BOOK
جدول مشخصات عمومی دانشجو حاضر در بخش پروتزهای متحرک

نام
نام خانوادگی
شماره دانشجويی
نيم سال تحصيلی
پروتزکامل عملی 1

محل الصاق عکس
پروتز کامل عملی 2

پروتز پارسيل عملی  1پروتز پارسيل عملی2

دانشجوی گرامی ضمن خوش آمد گويی به حضورتان در بخش پروتز های متحرک دندانی به
اطالع ميرساند

دفترچه پيش رو تحت عنوان  log bookدندانپزشكي پروتز به منظور ثبت كليه
فعاليت هاي آموزش باليني شما درطول دوره طراحي شده است .درپايان دوره اطالعات موجود در Logbook
جهت تعيين نمرات دربخش ها ،ارزشيابي عملي و حضور و غياب شما مورد استفاده قرار مي گيرد .لذا مقتضي
است در در تکميل کامل آن و حفظ و نگهداری دفترچه نهايت دقت را داشته باشيد.
اين راهنما جهت معرفی بخش پروتز های متحرک دردانشکده دندانپزشکی دانشگاه آزاد اسالمی(تهران)تهيه
گرديده است.اميدواريم با مطالعه آن کليات الزم در مورداصول اساسی در بخش پروتز های متحرک را به اطالع
.شما برسانيم
بخش پروتز درطبقه دوم ساختمان شماره  5واقع گرديده ومجهز به فضای آموزشی جهت دانشجويان رشته
دندانپزشکی ،بخش آموزش تخصصی در طبقه سوم ،ا ،البراتوار ،اتاق استريل و اتاق وقت دهی بيماران و
.آرشيو پرونده ها می باشد
پری کلينيک مبانی پروتز های متحرک واقع در طبقه سوم ساختمان شماره  5جهت آموزش دانشجويان قبل از
.ورود به بخش تخصيص يافته است
بخش پروتز های دندانی مسووليت آموزش دانشجويان عمومی و تخصصی و فلوشيپ در دروس ذيل را به عهده
دارد
-1مبانی پروتز های کامل.
-2مبانی پروتز های پارسيل 1
-3پروتز کامل عملی 1
-4پروتز کامل نظری 1
-5پروتز کامل عملی 2
-6پروتز کامل نظری 2
-7پروتز پارسيل عملی1
-8پروتز پارسيل عملی2
-9پروتز پارسيل نظری
 11آموزش-دوره تخصصی دانشجويان پروتز
-11دوره آموزش فلوشيپ ايمپلنتهای دندانی
-12آناتومی و مورفولوژی دندان
همچنين دروس دندانپزشکی پروتز های متحرک را برای فارغ التحصيالن خارج از کشور که ملزم به گذراندن دوره های
تکميلی گرديده اند ،رابرگزار می نمايد.

اعضای هيات علمی بخش پروتز های متحرک به ترتيب حروف الفبا

ردیف
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18

نام هیات علمی
خانم دکتر انصاری
خانم دکتر بدری
خانم دکتربلندیان
خانم دکتر خبیری
آقای دکتر خورسند
آقای دکتر دانشور
آقای دکتر سازور
خانم دکتر زادپرور
خانم دکتر عبادی
آقای دکتر کاویانی
آقای دکتر مبینی
خانم دکتر مظاهری
خانم دکتر معماران
آقای دکتر مکی نژاد
خانم دکتر مهربان
آقای دکتر ناهیدی
آقای دکتر نصیر
خانم دکتر نوابی

سمت اجرایی

مدیر گروه بخش پروتز های دندانی
معاونت بخش پروتز های دندانی

جايگاه و هدف آموزشي : LOG BOOK
گزارش روزانه(  : (Log bookدفترچه ایست كه ضمن بیان اهداف كلي درس و روند دوره ،
عملكرد دانشجو را در این درس و در این دوره ثبت مي نماید.
چگونگي تكميل LOG BOOK
پس از كسب مهارت در هر مرحله  ،قسمت جداول را شخصا تكمیل نموده و به تایید استاد مربوط
نیز رسانده شود.
قبل از اتمام دوره  ،با توجه به اهداف كلي درس و ریکوارمنت تعیین شده از سوي بخش در
صورت عدم یاد گیري یك مهارت  ،موضوع به اطالع استاد مربوط رسانده شود.

روش اجرا و مقررات
*مقررات درون بخشي:
رعایت موارد زیرجهت حضور دربخش هاي دندانپزشكي الزامي بوده و درصورت عدم رعایت
مقررات ذكرشده طبق قوانین آموزشي با دانشجو برخورد خواهد شد.
 .1دانشجویان موظفند راس ساعت مقرر شروع به بخش در بخش حضور داشته باشند.
 .2دانشجویان موظفند اصول اخالقي را در برخورد با اساتید و پرسنل بخش در طي دوره رعایت
نمایند و برخورد دانشجو با بیماران بایستي توأم با تواضع و ادب و پرهیز از شوخي هاي بي جا و
رفتار غیر رسمي باشد.
 .3از اولین روز حضور در بخش داشتن  LABELنام و نام خانوادگي الزامي است و جهت
رعایت اصول كنترل عفونت در بخش ها ،كوتاه كردن ناخن ها ،پوشش روپوش سفید مناسب
جهت كلیه دانشجویان و استفاده از مقنعه سفید نیز الزامی می باشد.
 .4رعایت كامل اصول( كنترل عفونت( استفاده از ماسك ،دستكش و ست یكبار مصرف در هنگام
معاینات داخل و خارج دهاني ،تهیه فتوگرافي و تكمیل پرونده بیماران توسط دانشجویان الزامي
مي باشد.
 .5هیچگونه امکان جابجایي از روتیشن ها وجود ندارد و حضور در بخش طبق لیست آموزش
خواهد بود.
.6استفاده از هر نوع وسیله مثل لپ تاپ ،موبایل و تبلت بدون هماهنگي ممنوع بوده در صورت
مشاهده به عنوان غیبت از آن جلسه در بخش خواهد بود.
 .7خروج از بخش در پایان ساعت تعیین شده توسط آموزش و یا تا زماني كه بیمار در بخش
حضور دارد با اجازه اساتید بخش امكانپذیر است.
 .9حضور دانشجویان در تمام جلسات بخش الزامي بوده و عدم حضور یا حضور ناكامل در هر
جلسه به عنوان غیبت بشمار مي آید و خروج از بخش بدون اجازه از استاد مربوطه غیبت بحساب
مي آید.

 .11گذراندن امتحانات خروج از بخش مربوطه الزامي بوده و به عنوان قسمتي از نمره كلینیك
محسوب مي گردد.

مبانی پروتز کامل
پيش نياز:
این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم  6به دانشجویان ارائه می گردد .این واحد
طی یک گردش عملی )  (rotationهفته ای یک روز (ساعت  ) 9- 14.31در پری
کلینیک پروتز برگزار می گردد  .غیبت در جلسات دروس عملی تنها  1جلسه موجه با
هماهنگی قبلی با مسئول پری کلینیک و تعین جلسه جایگزین امکان پذیر است.در صورت
غیبت بیش از  1جلسه امکان ادامه گذراندن واحد وجود نخواهد داشت .عناوین جلسات به
شرح زیر به صورت ارائه  demonstrationتوسط مدرس جلسه در ابتدای روز (ساعت
 9.31صبح) و سپس انجام کار عملی بر روی مدل دندانی متناسب با هر جلسه
میباشند.شرح برنامه کاری در پری کلینیک مبانی پروتز های کامل به شرح جدول زیر
میباشد.ضمنا واحد هایی که دانشجویان در بخش پروتز متحرک میگذرانند شامل
-1مبانی پروتز کامل
-2مبانی پروتز پارسیل
-3کامل  1و 2عملی
-4درمان بیماران بی دندان کامل (نظری)
-5پروتز های پیشرفته نظری 1
 -6پارسیل متحرک  1و 2عملی
-7آناتومی و مورفولوژی دندان

استاد مسوول درس:
جلسه

سر فصل جلسه

وسایل و مواد مورد نیاز

1

قالبگیری اولیه و

مدل بی دندان – تری بی دندانی فلزی -کامپاند قرمز-

تری اختصاصی

کاسه الستیکی – همزن -کست ریخته شده – آکریل

بوردرمولد و

استنس سبز –خمیر قالبگیری طبق نظر استاد -چراغ

قالبگیری اصلی

الکلی – تورچ – اسپاتول دسته چوبی –کاسه الستیکی

- boxingریختن
قالب نهایی
تهیه رکورد بیس و

موم رز -موم چسب
آرتیکوالتور نیمه قابل تنظیم – کست نهایی به همراه

اکلوژن ریم

بیس

چیدن دندانهای

بیس و کست نهایی مانت شده – اسپاتول چوبی – یک

قدامی باال و پایین

دست دندان

چیدن دندانهای

بیس و کست نهایی مانت شده –اسپاتول چوبی – یک

خلفی باال و پایین

دست دندان

امتحان دندانهای

بیس و کست نهایی مانت شده و چیده شده – اسپاتول

چیده شده .مدالژ-

چوبی -موم رز -چراغ الکلی –مفل

2
3
4
5
6
7

مفل گذاری
8

پرداخت و پولیش – هندپیس البراتوار – کاغذ کپی – فرز پرداخت هندپیس
تحویل پروتز

تعداد جلسات برگزاری

پروتز کامل عملی 1
پيش نياز:
این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم 7به دانشجویان ارائه می گردد.
طی یک گردش عملی))rotationهفته ای  1روز(ساعت)9-14در محل کلینیک پروتز
های متحرک بر گزار می گردد.
استاد مسوول درس:
جلسه

سر فصل جلسه

1

معاینه بیمار
قالبگیری اولیه

2

تری اختصاصی

3

بوردرمولد –
قالبگیری نهایی
بیدینگ –باکسینگ

4

– کست نهایی –
رکوردبیس
5

ثبت رکوردهای
اینتراکلوزال -فیس
بو -چیدن دندانها

6

امتحان دندانهای
چیده شده .تنظیم
سیل خلفی

7

باالنس اکلوژن –
مدالژ -مفل گذاری

وسایل و مواد مورد نیاز

تعداد جلسات برگزاری

8

پرداخت و پولیش –
تحویل پروتز و
آموزش بیمار

فهرست مواد و وسایل مورد نیاز بر اساس برنامۀ آموزشی پروتز كامل عملی
فهرست مواد و وسایل مورد نیاز بر اساس برنامۀ آموزشی پروتز كامل عملی
 )3ثبت روابط فکی و انتقال کستها به آرتیکوالتور
یک جفت

 -1کست اصلی

//

 -2بیس رکوردگیری با موم اکلوژن

به مقدار کم

 -3موم رز و موم چسب

//

 -4خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز

یک عدد

 -5آینۀ استریل یا یکبار مصرف
 J-plane -6و Fox-plane

//

 -7کاردک نقاشی بدون انعطاف با حداقل  11سانتیمتر پهنای تیغه

//

 -8اسپاتول موم کاری دسته چوبی –اسپاتول الکرون
 -9بیستوری با تیغۀ شمارۀ 15

//
//

 -11آرتیکوالتور نیمه قابل تنظیم هانو یا دنتاتوس
 -11رینگ آرتیکوالتور

//
یک جفت
از هر کدام یک عدد

 -12مداد یا روان نویس ،خط کش

//

 -13چراغ الکلی و کبریت

 )4امتحان دندانهای چیده شده
 -1کست اصلی ،بیس رکورد گیری و دندانهای چیده
 -2دست دندان کامل فک باال و پایین
 -3موم رز
 -4خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز
 -5آینۀ استریل یا یکبار مصرف
 -6اسپاتول موم کاری دسته چوبی -اسپاتول الکرون

شده بر آرتیکوالتور یک جفت
یک عدد
به مقدار کم
//
یک عدد
//

 )1قالب گیری اولیه
یک سری کامل

 -1تری بی دندانی فلزی
 -2موم رز

یک ورق

 -3کامپاند قرمز قالب گیری

 3قرص
به مقدار کم

 -4استنس سبز
 -5پودر آلژینات

 4پیمانه

 -6آینۀ استریل یا یکبار مصرف

یک عدد
//

 -7کاسۀ الستیکی کوچک و اسپاتول همزن

//

 -8هند پیس مطب و فرز مخروطی کارباید (آکریل بر )
//

 -11بیستوری با تیغۀ استریل

//

 -11اسپاتول موم كاری دسته چوبی و اسپاتول الکرون
//

 -12کاسۀ الستیکی بزرگ

//

 -13چراغ الکلی و تورچ الکلی و کبریت

 )2قالب گیری اصلی
 -1کست اصلی و تری اختصاصی
 -2استنس (سبز یا انواع دیگر با تأئید قبلی استاد محترم راهنما)

یک جفت
 4لوله

 -3خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا مادۀ قالب گیری سیلیکونی با تأئید قبلی استاد محترم راهنما)
یک بسته
یک عدد

 -4آینۀ استریل یا یکبار مصرف و مداد کپی نو
 -5اسپاتول موم کاری دسته چوبی -اسپاتول الکرون-اسپاتول محکمه
 -6بیستوری با تیغۀ شمارۀ  15استریل

//
//
/

 -7هند پیس مطب و فرز مخروطی کارباید (آکریل بر)
 -8چراغ الکلی و تورچ الکلی
 -15کبریت
 -7بیستوری با تیغۀ شمارۀ 15

//
یک بسته
//

 -8هند پیس مطب –فرز مخروطی کارباید –مولت مخروطی معکوس
 -9کاردک نقاشی بدون انعطاف با حداقل  11سانتیمتر پهنای تیغه
 -11مداد یا روان نویس ،خط کش

//
//
از هر کدام یک عدد

-11چراغ الکلی – کبریت

 )5امتحان پروتز تهیه شده و انتقال مجدد روابط فکی بیمار به آرتیکوالتور
 -1پروتزهای تهیه شده

یک جفت

 -2خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز

به مقدار کم
//

 -3خمیرPIP

یک عدد

 -4آینۀ استریل یا یکبار مصرف
 -5مداد کپی نو

//

 -6کاغذ آرتیکوالسیون نعلی شکل (یا  2نوار)

//

 -7هند پیس مطب

//
//

 -8فرز مخروطی کارباید (آکریل ب ُر)
 -9مولت مخروطی معكوس )(inverted

//

 -11آرتیکوالتور نیمه قابل تنظیم هانو یا دنتاتوس

//

 -11رینگ آرتیکوالتور

یک جفت

 -12چراغ الکلی

یک عدد
از هر کدام یک عدد

 -13مداد یا روان نویس ،خط کش

یک بسته

 -14کبریت

 )6تحویل
 -1خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز
 -2خمیرPIP

 -3آینۀ استریل یا یکبار مصرف

به مقدار کم
//
یک عدد

 -4مداد کپی نو

//

 -5کاغذ آرتیکوالسیون (نعلی شکل یا  2نوار)

//

 -6هند پیس مطب

//

//

 -7فرز مخروطی کارباید (آکریل ب ُر)
 -8مولت مخروطی معكوس )(inverted

//

 -9مداد یا روان نویس ،خط کش –کبریت
یک بسته

از هر کدام یک عد

 )7بازخوانیهای بیمار
 -1خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز
 -2خمیرPIP

 -3آینۀ استریل یا یکبار مصرف

به مقدار کم
//
یک عدد

 -4مداد کپی نو

//

 -5کاغذ آرتیکوالسیون (نعلی شکل یا  2نوار)

//

 -6هند پیس مطب

//

 -7فرز مخروطی کارباید (آکریل ب ُر)
 -8مولت مخروطی معكوس )(inverted

 -9مداد یا روان نویس ،خط کش
 -11کبریت

//
//
از هر کدام یک عدد
یک بسته

بخش پروتزهای دندانی متحرک
فرم تاييديه کلينيک و البراتوار کامل عملی ....................
نام و نام خانوادگی دانشجو .............................:
.................:

نام استاد راهنما ........................:

شماره دانشجوئی ................................:
.........................:

نام بيمار ..................................:

نوع کار
قالبگيری اوليه

تاريخ
فک باال

امضاء استاد

فک پايين
*

بوردر مولدينگ و قالبگيری نهائی

فک باال

*

فک پايين
بيدينگ و باکسينگ و تهيه کست نهائی

*

بيس وموم رکوردگيری

*

ثبت روابط فکی

*

مانت در آرتيکوالتور

*

مشخصات دندان انتخاب شده
شکل :

رنگ :

اندازه :

چيدن دندان
امتحان دندانهای چيده شده

*
*

تاييد مدالژ و تراش  PPSروی کست
پخت و پرداخت و پاليش وتحويل

*

شماره پرونده
امضاء تکنسين  /استاد مربوطه

*

کست اوليه و تری اختصاصی

نام تکنسين مسئول

*

ريمانت کلينيکی
فالوآپ اول

*

فالوآپ دوم

*

فالواپ های بعدی ( در صورت لزوم )

امضاء استاد با تاريخ اتمام کار :

نمره استاد از : 21

امضاء مسئول واحد عملی :
توضيحات .................................................................................................................:

پروتز کامل عملی 2
پيش نياز:
این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم 9به دانشجویان ارائه می گردد.
طی یک گردش عملی))rotationهفته ای  1روز(ساعت)9-14در محل کلینیک پروتز های متحرک بر
گزار می گردد.
پیش نیاز این درس:کامل عملی  1و درمان بیماران با بی دندانی کامل( نظری)

استاد مسوول درس:
جلسه

سر فصل جلسه

1

معاینه بیمار
قالبگیری اولیه

2

تری اختصاصی

3

بوردرمولد –
قالبگیری نهایی
بیدینگ –باکسینگ

4

– کست نهایی –
رکوردبیس
5

ثبت رکوردهای
اینتراکلوزال -فیس
بو -چیدن دندانها

وسایل و مواد مورد نیاز

تعداد جلسات برگزاری

6

امتحان دندانهای
چیده شده .تنظیم
سیل خلفی

7

باالنس اکلوژن –
مدالژ -مفل گذاری

8

پرداخت و پولیش –
تحویل پروتز و
آموزش بیمار

فهرست مواد و وسایل مورد نیاز بر اساس برنامۀ آموزشی پروتز كامل عملی
 )3ثبت روابط فکی و انتقال کستها به آرتیکوالتور
یک جفت

 -1کست اصلی

//

 -2بیس رکوردگیری با موم اکلوژن

به مقدار کم

 -3موم رز و موم چسب

//

 -4خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز

یک عدد

 -5آینۀ استریل یا یکبار مصرف
 J-plane -6و Fox-plane

//

 -7کاردک نقاشی بدون انعطاف با حداقل  11سانتیمتر پهنای تیغه

//

 -8اسپاتول موم کاری دسته چوبی –اسپاتول الکرون
 -9بیستوری با تیغۀ شمارۀ 15

//
//

 -11آرتیکوالتور نیمه قابل تنظیم هانو یا دنتاتوس
 -11رینگ آرتیکوالتور

//
یک جفت
از هر کدام یک عدد

 -12مداد یا روان نویس ،خط کش

//

 -13چراغ الکلی و کبریت

 )4امتحان دندانهای چیده شده
 -1کست اصلی ،بیس رکورد گیری و دندانهای چیده

شده بر آرتیکوالتور یک جفت

 )1قالب گیری اولیه
یک سری کامل

 -1تری بی دندانی فلزی
 -2موم رز

یک ورق

 -3کامپاند قرمز قالب گیری

 3قرص
به مقدار کم (5عدد)

 -4استنس سبز
 -5پودر آلژینات

 4پیمانه

 -6آینۀ استریل یا یکبار مصرف

یک عدد
//

 -7کاسۀ الستیکی کوچک و اسپاتول همزن

//

 -8هند پیس مطب و فرز مخروطی کارباید (آکریل بر )
//

 -11بیستوری با تیغۀ استریل

//

 -11اسپاتول موم كاری دسته چوبی و اسپاتول الکرون
//

 -12کاسۀ الستیکی بزرگ

//

 -13چراغ الکلی و تورچ الکلی و کبریت

 )2قالب گیری اصلی
 -1کست اصلی و تری اختصاصی
 -2استنس (سبز یا انواع دیگر با تأئید قبلی استاد محترم راهنما)

یک جفت
 4لوله

 -3خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا مادۀ قالب گیری سیلیکونی با تأئید قبلی استاد محترم راهنما)
یک بسته
یک عدد

 -4آینۀ استریل یا یکبار مصرف و مداد کپی نو
 -5اسپاتول موم کاری دسته چوبی -اسپاتول الکرون-اسپاتول محکمه
 -6بیستوری با تیغۀ شمارۀ  15استریل

//
//

 -7هند پیس مطب و فرز مخروطی کارباید (آکریل بر)
 -8چراغ الکلی و تورچ الکلی
 -15کبریت
 -2دست دندان کامل فک باال و پایین

/
//
یک بسته
یک عدد

به مقدار کم

 -3موم رز
 -4خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز
 -5آینۀ استریل یا یکبار مصرف

//
یک عدد
//

 -6اسپاتول موم کاری دسته چوبی -اسپاتول الکرون
//

 -7بیستوری با تیغۀ شمارۀ 15
 -8هند پیس مطب –فرز مخروطی کارباید –مولت مخروطی معکوس
 -9کاردک نقاشی بدون انعطاف با حداقل  11سانتیمتر پهنای تیغه
 -11مداد یا روان نویس ،خط کش

//
//
از هر کدام یک عدد

-11چراغ الکلی – کبریت

 )5امتحان پروتز تهیه شده و انتقال مجدد روابط فکی بیمار به آرتیکوالتور
 -1پروتزهای تهیه شده

یک جفت

 -2خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز

به مقدار کم
//

 -3خمیرPIP

یک عدد

 -4آینۀ استریل یا یکبار مصرف
 -5مداد کپی نو

//

 -6کاغذ آرتیکوالسیون نعلی شکل (یا  2نوار)

//

 -7هند پیس مطب

//
//

 -8فرز مخروطی کارباید (آکریل ب ُر)
 -9مولت مخروطی معكوس )(inverted

//

 -11آرتیکوالتور نیمه قابل تنظیم هانو یا دنتاتوس

//

 -11رینگ آرتیکوالتور

یک جفت

 -12چراغ الکلی

یک عدد
از هر کدام یک عدد

 -13مداد یا روان نویس ،خط کش

یک بسته

 -14کبریت

 )6تحویل

 -1خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز

به مقدار کم
//

 -2خمیرPIP

یک عدد

 -3آینۀ استریل یا یکبار مصرف
 -4مداد کپی نو

//

 -5کاغذ آرتیکوالسیون (نعلی شکل یا  2نوار)

//

 -6هند پیس مطب

//
//

 -7فرز مخروطی کارباید (آکریل ب ُر)
 -8مولت مخروطی معكوس )(inverted

//

 -9مداد یا روان نویس ،خط کش –کبریت
یک بسته

از هر کدام یک عد

 )7بازخوانیهای بیمار
 -1خمیر قالب گیری اژینول اکسید دو زنک یا استنس سبز
 -2خمیرPIP

 -3آینۀ استریل یا یکبار مصرف

به مقدار کم
//
یک عدد

 -4مداد کپی نو

//

 -5کاغذ آرتیکوالسیون (نعلی شکل یا  2نوار)

//

 -6هند پیس مطب

//

 -7فرز مخروطی کارباید (آکریل ب ُر)
 -8مولت مخروطی معكوس )(inverted

 -9مداد یا روان نویس ،خط کش
 -11کبریت

//
//
از هر کدام یک عدد
یک بسته

بخش پروتزهای دندانی متحرک
فرم تاييديه کلينيک و البراتوار کامل عملی ....................
نام و نام خانوادگی دانشجو  .............................:نام استاد راهنما  ........................:نام تکنسين مسئول
.................:
شماره دانشجوئی ................................:
.........................:
نوع کار
قالبگيری اوليه

نام بيمار ..................................:
تاريخ

فک باال

امضاء استاد

امضاء تکنسين  /استاد مربوطه

*

فک پايين
کست اوليه و تری اختصاصی

*

بوردر مولدينگ و قالبگيری نهائی

فک باال

*

فک پايين
بيدينگ و باکسينگ و تهيه کست نهائی

*

بيس وموم رکوردگيری

*

ثبت روابط فکی

*

مانت در آرتيکوالتور

*

مشخصات دندان انتخاب شده
شکل :
چيدن دندان

رنگ :

شماره پرونده

اندازه :
*

امتحان دندانهای چيده شده

*

تاييد مدالژ و تراش  PPSروی کست
پخت و پرداخت و پاليش وتحويل

*

*

ريمانت کلينيکی
فالوآپ اول

*

فالوآپ دوم

*

فالواپ های بعدی ( در صورت لزوم )

نمره استاد از : 21

امضاء استاد با تاريخ اتمام کار :
امضاء مسئول واحد عملی :

توضيحات .................................................................................................................:

مبانی پروتز پارسيل
این درس به دانشجویان ترم  7دندانپزشکی ارائه می شود و درسی یک واحدی کارگاهی
می باشد.
دانشجویان دندانپزشکی قبل از درمان بیماران بی دندانی پارسیل در کلینیک باید با اصول
طراحی پروتزپارسیل در تمام کالس های بی دندانی پارسیل کندی ،آشنائی با سورویور ،
ابزار سورویور  ،عمل سوروئینگ کست های تشخیصی و اصلی و ساخت قاشقک
اختصاصی را در پری کلینیک فرا بگیرند.
ارزیابی دانشجویان درس مبانی پروتز پارسیل به صورت زیر که در جدول آمده است
صورت می گیرد.
 -1انجام مراحل کار در پری کلینیک چهارده نمره
 -2امتحان عملی پایان ترم که چندین مرحله از مراحل کاری مندرج در جدول می باشد
انجام می گیرد وشش نمره شامل آن می باشد.
دانشجویان موظف هستند که کست تشخیصی تهیه شده از مدل بی دندانی پارسیل،
ژیانت کست ،ژیانت کست بالک اوت شده ،دنتیک بی دندانی پارسیل دوفک  ،مستر
کست رلیف و بالک اوت شده  ،کست دیر گداز شده واکس آپ شده و قاشقک
اختصاصی را در هر مرحله انجام و به استاد راهنما تحویل داده شود.

نکته :حسب قوانین آموزشی یک جلسه غیبت غیر موجه در دروس عملی باعث
درج نمره صفر خواهد بود.
در جدول شماره یک مراحل کاری مبانی پروتز پارسیل  ،بارم هر مرحله ونمره
اکتسابی توسط دانشجودر فرمی که نزد استاد راهنما می باشد ثبت می شود.
در جدول شماره دو وسایل و مواد مورد نیاز پری کلینیک جهت آگاهی دانشجو
مشخص شده است.

استاد مسوول درس:
نام و نام خانوادگی دانشجو :

مراحل کار
قالب گیری با
آلژینات و تهیه کست
اولیه
تهیه ژیانت کست
آشنائی با دستگاه
سورویور
سورویوئینگ ژیانت
کست
ترسیم کالسپ
AKERS
تراش رست اکلوزال
بالک اوت ژیانت
کست

شماره دانشجوئی :

بارم
1
./25
/.5
/.5

/.25
/.5
./5

تاریخ

امضاء استاد
راهنما

گروه/ترم

نمره

آماده سازی دندان
پایه بر روی دنتیک

2/5

سورویوئینگ کست
اصلی
ترسیم طراحی
رلیف و بلوک اوت
اوت کست اصلی

2

واکس آپ کست دیر
گداز

2
2/5

ترسیم اوت الین کست 1/5
تشخیصی
نصب فضا نگهدار
ساخت تری
اختصاصی
14
جمع کل
:استاد مسوول درس

جلسه
1

سر فصل جلسه
قالب گیری با
آلژینات و تهیه کست اولیه

2

تهیه ژیانت کست  ،آشنائی با دستگاه
سورویور سورویوئینگ ژیانت کست

3

ترسیم کالسپ ، AKERS
تراش رست اکلوزال و
بالک اوت ژیانت کست

4

آماده سازی دندان
پایه بر روی دنتیک
سورویوئینگ کست اصلی
ترسیم طراحی
ریلیف و بلوک اوت کست اصلی
واکس آپ کست دیر گداز

5
6
7

وسایل و مواد مورد نیاز
تری پیش ساخته متناسب با مدل گچی -آلژینات-
کاسه الستیکی مخصوص آلژینات –اسپاتول هم
زن-موم رز یک ورق -کاسه الستیکی
مخصوص گچ -اسپاتول موم کاری
تهیه مدل گچی ژیانت کست -موم رز -موم
اینله-اسپاتول الکرون -مداد رنگی (قرمزو
آبی)
تهیه دنتیک دندانهای سانترال –کانین-
پرمولراول-مولر اول ،مولر دوم باال-توربین
فرز فیشور الماسی -فرز روند 4و  6الماسی
مداد زنگی قرمز – ابی –داشتن کست اصلی –
کالس بندی کندی
دستگاه سورویور  ،اینسترومنت سورویور
موم اینله – موم ریلیف
موم پلیت موج دار  -موم میله ای شکل در
سایز های مختلف

8

اکریل تری اختصاصی ،موم رز،ورق آلومینیم
هند پیس البراتوری  ،فرز اکریل ،فرز نمره 5

ساخت تری اختصاصی

بخش پروتزهای دندانی متحرک
فرم تاييديه کلينيک و البراتوار کامل عملی ....................
نام و نام خانوادگی دانشجو .............................:
.................:

نام استاد راهنما ........................:

شماره دانشجوئی ................................:
.........................:

نام بيمار ..................................:

نوع کار
قالبگيری اوليه

تاريخ
فک باال

امضاء استاد

فک پايين

بوردر مولدينگ و قالبگيری نهائی

*
فک باال

*

فک پايين
بيدينگ و باکسينگ و تهيه کست نهائی

*

بيس وموم رکوردگيری

*

ثبت روابط فکی
مانت در آرتيکوالتور

شماره پرونده
امضاء تکنسين  /استاد مربوطه

*

کست اوليه و تری اختصاصی

نام تکنسين مسئول

*
*

مشخصات دندان انتخاب شده
شکل :

اندازه :

رنگ :

*

چيدن دندان
امتحان دندانهای چيده شده

*

تاييد مدالژ و تراش  PPSروی کست
پخت و پرداخت و پاليش وتحويل

*

*

ريمانت کلينيکی
فالوآپ اول

*

فالوآپ دوم

*

فالواپ های بعدی ( در صورت لزوم )

نمره استاد از : 21

امضاء استاد با تاريخ اتمام کار :
امضاء مسئول واحد عملی :

توضيحات .................................................................................................................:

پروتز پارسيل عملی 1
این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم  11به دانشجویان ارائه می گردد .این درس
به صورت  2واحد عملی می باشد .
پیش نیاز این درس  ،واحد مبانی پروتز پارسیل می باشد
طی یک گردش عملی))rotationهفته ای  1روز(ساعت)9-14در محل کلینیک پروتز
های متحرک بر گزار می گردد.

استاد مسوول درس:
جلسه

سر فصل جلسه

1

معاینه بیمار
قالبگیری اولیه ،
ساخت کست اولیه

2

مانت تشخیصی به
همراه رکورد بیس
 ،سوروی کست

3

طراحی پروتز
پارسیل  ،ساخت
تری اختصاصی
آماده سازی دهان

5

بوردرمولد  ،قالب

4

گیری اصلی ،

وسايل و مواد مورد نياز

تعداد جلسات برگزاری

Surveyکست
اصلی
6

دوبلیکیت  ،واکس
آپ ،ریلیف  ،بلوک
اوت

7

امتحان فریم ورک

8

چیدن دندانها و
امتحان دندانها

9

مدالژ  ،پخت

11

Remounting

11

تحویل پروتز ،
آموزش بیمار

12

Follow up
بخش پروتزهای دندانی متحرک
فرم تاييديه کلينيک و البراتوار کامل عملی ....................
نام و نام خانوادگی دانشجو .............................:
.................:

نام استاد راهنما ........................:

شماره دانشجوئی ................................:
.........................:

نام بيمار ..................................:

نوع کار
قالبگيری اوليه

تاريخ
فک باال

امضاء استاد

فک پايين

بوردر مولدينگ و قالبگيری نهائی

*
فک باال

شماره پرونده
امضاء تکنسين  /استاد مربوطه

*

کست اوليه و تری اختصاصی

نام تکنسين مسئول

*

فک پايين
بيدينگ و باکسينگ و تهيه کست نهائی

*

بيس وموم رکوردگيری

*

*

ثبت روابط فکی

*

مانت در آرتيکوالتور
مشخصات دندان انتخاب شده
شکل :

اندازه :

رنگ :

*

چيدن دندان
*

امتحان دندانهای چيده شده
تاييد مدالژ و تراش  PPSروی کست

*

پخت و پرداخت و پاليش وتحويل

*

ريمانت کلينيکی
فالوآپ اول

*

فالوآپ دوم

*

فالواپ های بعدی ( در صورت لزوم )

نمره استاد از : 21

امضاء استاد با تاريخ اتمام کار :
امضاء مسئول واحد عملی :

پروتز پارسيل عملی 2
این واحد طبق روال برنامه آموزشی از ترم  11به دانشجویان ارائه می گردد .این درس
به صورت  2واحد عملی می باشد .
پیش نیاز این درس  ،درس پیشرفته نظری  1پارسیل عملی 1
طی یک گردش عملی))rotationهفته ای  1روز(ساعت)9-14در محل کلینیک پروتز
های متحرک بر گزار می گردد.

:استاد مسوول درس

جلسه

سر فصل جلسه

1

معاینه بیمار
قالبگیری اولیه ،
ساخت کست اولیه

2

مانت تشخیصی به
همراه رکورد بیس
 ،سوروی کست

3

طراحی پروتز
پارسیل  ،ساخت
تری اختصاصی
آماده سازی دهان

5

بوردرمولد  ،قالب

4

گیری اصلی ،

وسايل و مواد مورد نياز

تعداد جلسات برگزاری

Surveyکست
اصلی
6

دوبلیکیت  ،واکس
آپ ،ریلیف  ،بلوک
اوت

7

امتحان فریم ورک

8

چیدن دندانها و
امتحان دندانها

9

مدالژ  ،پخت

11

Remounting

11

تحویل پروتز ،
آموزش بیمار

12

Follow up
بخش پروتزهای دندانی متحرک
فرم تاييديه کلينيک و البراتوار کامل عملی ....................
نام و نام خانوادگی دانشجو .............................:
.................:

نام استاد راهنما ........................:

شماره دانشجوئی ................................:
.........................:

نام بيمار ..................................:

نوع کار
قالبگيری اوليه

تاريخ
فک باال

امضاء استاد

فک پايين

بوردر مولدينگ و قالبگيری نهائی

*
فک باال

شماره پرونده
امضاء تکنسين  /استاد مربوطه

*

کست اوليه و تری اختصاصی

نام تکنسين مسئول

*

فک پايين
بيدينگ و باکسينگ و تهيه کست نهائی

*

بيس وموم رکوردگيری

*

*

ثبت روابط فکی

*

مانت در آرتيکوالتور
مشخصات دندان انتخاب شده
شکل :

رنگ :

اندازه :
*

چيدن دندان
امتحان دندانهای چيده شده

*

تاييد مدالژ و تراش  PPSروی کست
پخت و پرداخت و پاليش وتحويل

*

*

ريمانت کلينيکی
فالوآپ اول

*

فالوآپ دوم

*

فالواپ های بعدی ( در صورت لزوم )

نمره استاد از : 21

امضاء استاد با تاريخ اتمام کار :
امضاء مسئول واحد عملی :

