
  

  یت ھای عملی دانشجويان دندانپزشكی

  :                     دانشجويیشماره 

  :بخش ساعت برگزاری:                                

  به نام خدا

  

  بوشھر یدانشگاه علوم پزشك

  دانشكده دندانپزشكی

  

یت ھای عملی دانشجويان دندانپزشكیدفترچه ثبت روزانه فعال

  

LOG BOOK 

  

  ١ ارتودنسی عملی

  

  

  اطالعات دانشجو

  

شماره              :                     نام خانوادگی                  

  

  :اطالعات گروه آموزشی

  

:                                روز برگزاری بخش                     

  

  

  

دفترچه ثبت روزانه فعال

              :           نام

  

                     :        استاد دوره

  

  

  



  : Log bookهدف و جایگاه آموزشی 

بت ث. اختیار دانشجویان قرار می گیردروند دوره آموزشی در جهت آشنایی با اهداف و ) Log book(دفترچه گزارش روزانه 

در طول دوره آموزشی  وشن شدن نقاط قوت و ضعف دانشجوگزارش عملکرد روزانه و توصیه هاي استاد در طول دوره، سبب ر

  .شده و فرآیند آموزش را بهبود خواهد بخشید

  

  :Log bookچگونگی تکمیل 

سپس . از عناوین آموزشی، جدول مراحل عملیاتی توسط دانشجو تکمیل می شودپس از آموزش و تمرین عملی هر یک 

Loog book ،استاد تحویل داده می شود هب جهت ثبت توصیه ها  به همراه کارهاي عملی ارائه شده توسط دانشجو.  

  

  توصیه ها و مقررات

 عدم توجه به این نکته  قطعا. تاد در هر جلسه الزامی استدقیق فرم توسط دانشجو و تایید آن توسط اس تکمیل

  .سبب تضییع حق دانشجو خواهد شد

 حضور در کالس هاي آموزش عملی در ساعت مقرر و ادامه حضور تا پایان ساعت تعیین شده الزامی است.  

 مقرر تحویل داده شوند تکالیف عملی تعیین شده الزاما بایستی در موعد.  

 آراستگی ظاهري متناسب با شان دانشجو شامل پوشیدن روپوش الزامی است.  

 ،پرسنل بخش و سایر دانشجویان ضروري است  رعایت اصول اخالقی در برخورد با اساتید.  

  و آموزش دانشکده باشدهر گونه جا به جایی در برنامه آموزشی باید با اطالع مدیر گروه.  

  انجام هر گونه فعالیت عملی در ارتباط با اهداف آموزشی، مستندات مربوطه باید به اساتید بخش تحویل در صورت

  .داده شود

 خاموش نمودن تلفن همراه در کالس عملی الزامی است.  

  اساتید هر دو گروه و با تایید کتبی تنها پس از هماهنگی با ) حتی براي یک جلسه(جا به جا کردن گروه عملی

  .خواهد بود امکان پذیرایشان 

 قوانین مربوط به حضور و غیاب دانشجویان بر طبق آیین نامه آموزش دندانپزشکی اجرا خواهد شد.  

  

  اهداف آموزشی دوره



  دانشجویان با اصول کنترل عفونت یآشنای

  اخالق حرفه اي يکسب مهارت ها

  دندانی يدقیق و تهیه کست ها يقالب گیر يالزم برا يکسب مهارت ها

  مطالعه ارتودنسی يکست ها) تریم(با اهمیت و نحوه صحیح تراش  یآشنای

  متحرك ارتودنسی يپالك ها ياجزادانشجویان با  یآشنای

  متحرك يپالك ها يساخت اجزا يالزم برا يکسب مهارت ها

  با نحوه آنالیز تصاویر فوتوگرافیک یآشنای

  مختلف آنالیز فضا يبا روش ها یآشنای

  انجام آنالیز فضا و آنالیز بولتونکسب مهارت در 

  )  Requirement(   آموزش يحداقل ها

  قالبگیري -1

  و تهیه کست مطالعه يگچ ریز -2

  مطالعه يکست ها) تریم(تراش  -3

  خم و راست کردن سیم و ساخت اشکال هندسی -4

  Adam's claspساخت  -5

  Labial archساخت  - 6

 Z springساخت  -7

 spring 8ساخت  -8

  Finger springساخت  -9

  آنالیز فوتوگرافی -10

  آنالیز فضا -11

  بولتونآنالیز  -12

  



  و محاسبه نمره کل ینحوه ارزشیاب

  

  توضیحات  نمره  فعالیت عملی  ردیف

  فعالیت کالسی  1  و گچ ریزي يقالب گیر  1

 کارو تحویل  یفعالیت کالس  2  کست مطالعه) تریم(تراش   2

 و تحویل کار یفعالیت کالس  1  خم کردن سیم و ساخت اشکال هندسی  3

 و تحویل کار یفعالیت کالس  Adam's clasp 1ساخت   4

 و تحویل کار یفعالیت کالس  Labial arch 1ساخت   5

 و تحویل کار یفعالیت کالس  Z spring 1ساخت   6

 و تحویل کار یفعالیت کالس  spring 1 8ساخت   7

 و تحویل کار یفعالیت کالس  Finger spring 1ساخت   8

 در تاریخ اعالم شده توسط گروه آموزشی  wire bending 5 یامتحان عمل  9

  در تاریخ اعالم شده توسط گروه آموزشی  5  پایان بخش امتحان   10

    1  حضور و غیاب و رعایت قوانین بخش  11

  

  

 شده و غیبت بیش از دو جلسه به منزله عدم کسب  کسر ینمره از نمره نهای 5/0هر جلسه غیبت موجه،  يبه ازا

 .در این دوره خواهد بود ینمره قبول

 

  با توجه به نظر اساتید گروه و با کسر نمره از سایر بخش ها،  قابل  "حضور و غیاب و رعایت قوانین بخش"نمره

 .افزایش خواهد بود

  

  

  

 :ییشماره دانشجو                                      :                                    نام و نام خانوادگی

  



  ثبت نظرات استاد  عملکرد يمراحل و بخش ها  فعالیتعنوان 

  

  

  

  قالبگیري

o موقعیت صحیح بیمار در هنگام قالبگیري 

o رعایت اصول کنترل عفونت در حین کار 

o مناسب يانتخاب تر 

o تهیه قوام مناسب آلژینات 

o  در ارتودنسیثبت دقیق مناطق مورد نیاز 

o از دهان بدون جدا شدن آلژینات يخارج کردن تر 

o کردن قالب  یشستشو و ضدعفون 

o تهیه موم بایت دقیق با ضخامت صحیح 

o هدایت بیمار جهت ثبت صحیح روابط اکلوزال 

o کردن موم بایت یشستشو و ضد عفون  

  

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

  

  يگچ ریز

o  تهیه قوام صحیح گچ 

o درون قالب هاصحیح  يگچ ریز 

o درون قالب ها يگچ در حین گچ ریز يحباب گیر 

o  خارج کردن صحیح کست از درون آلژینات بدون صدمه

 دیدن دندان ها

o و تهیه کست مناسب ینهای يحباب گیر  

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

  

 يتریم کست ها

  مطالعه

o مطالعه  يکست ها يبیان اهمیت و کاربردها 

o کست از عمق وستیبول يفاصله مناسب لبه ها 

o باال و پایین يتقارن کامل هر یک از کست ها 

o مطالعه يارتفاع مناسب کست ها 

o صحیح در تراش کست ها يرعایت زاویه ها 

o یسطح پشت ياکلوژن صحیح کست ها در زمان قرار گیر 

 کست ها بر سطح صاف یو جانب

o پالیش و پرداخت مناسب کست ها  

  

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

با پالیر و سیم و  کار

  ساخت اشکال هندسی

o خم و راست کردن سیم يانتخاب پالیر مناسب برا 

o  دست گرفتن و کار با پالیردر مهارت 

o جدا کردن طول مناسب سیم 

o صاف کردن اولیه سیم پیش از شکل دهی 

o انطباق کامل سیم بر اشکال هندسی  

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

  

  

o  عملکرد و اهمیت کالسپ آدامزبیان 

o  انتخاب سیم با قطر مناسب 

o انتخاب طول مناسب سیم 

  

  

  : نمره



  

 Adam'sساخت 

clasp 

o مناسب خمش سیم  یرعایت ترتیب و توال 

o تعیین طول مناسب بریج 

o صحیح ياندازه و قرار گیر Arrow headها بر دندان 

o صحیح و فاصله مناسب بریج از دندان يقرار گیر 

o  زاویه مناسبArrow headها با بریج 

o و عبور کامل سیم از ناحیه بین دندانی تطابق 

o سیم از مخاط  يفاصله مناسب انتها 

o افزایش گیر کالسپ در دهان بیمار يبا روش ها یآشنای 

  

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

  

  

  

 Labial archساخت 

 

o بیان عملکرد لبیال آرك در حالت فعال و غیر فعال 

o انتخاب سیم با قطر مناسب 

o سیم انتخاب طول مناسب 

o مناسب کمان در ناحیه انسیزورها يانحنا 

o محل مناسب کمان در ناحیه انسیزورها 

o محل مناسب لوپ در ناحیه کانینی 

o ارتفاع مناسب لوپ در ناحیه کانینی 

o تطابق و عبور کامل سیم از ناحیه بین دندانی 

o سیم از مخاط  يفاصله مناسب انتها 

o بیمارلبیال آرك در دهان  يبا روش فعال ساز یآشنای 

  

  

  

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

  

  

  

 Z springساخت 

o  بیان موارد استفاده و نوع عملکردZ spring 

o انتخاب سیم با قطر مناسب 

o انتخاب طول مناسب سیم 

o فنر يطول مناسب بازو 

o اندازه مناسب هلیکس ها 

o  جهت صحیح هلیکس ها 

o تطابق کامل فنر با سطح دندان 

o  مخاطسیم از  يانتهافاصله مناسب 

o فنر يبا روش صحیح فعال ساز یآشنای 

  

  

  

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

  

  

o  8بیان موارد استفاده و نوع عملکرد spring 

o انتخاب سیم با قطر مناسب 

o انتخاب طول مناسب سیم 

  : نمره

  

  :تاریخ



 فنر يطول مناسب بازو spring o 8ساخت 

o تطابق کامل فنر با سطح دندان 

o سیم از مخاط يفاصله مناسب انتها 

o فنر يبا روش صحیح فعال ساز یآشنای  

  

  :توصیه ها

  

  

  

 Fingerساخت 

spring 

o  بیان موارد استفاده و نوع عملکردFinger spring 

o انتخاب سیم با قطر مناسب 

o انتخاب طول مناسب سیم 

o صحیح فنر عمود بر مسیر حرکت دندان يقرارگیر 

o اندازه مناسب هلیکس 

o  حرکت دندانجهت صحیح هلیکس براساس جهت 

o سیم از مخاط يفاصله مناسب انتها 

o فنر يبا روش صحیح فعال ساز یآشنای  

  

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

  

  

  

  

  

آنالیز تصاویر 

  فوتوگرافی

o با اهمیت و کاربرد تصاویر فوتوگرافیک در درمان  یشنایآ

 ارتودنسی

o مورد نیاز  یشناخت تصاویر فوتوگرافیک خارج دهان

 ارتودنسیجهت درمان 

o الزم در هر یک از تصاویر خارج  يبا استاندارها یآشنای

 دهانی

o  تحلیل اطالعات موجود در هر یک از تصاویر خارج

 دهانی

o مورد نیاز  یدهان داخل کر فوتوگرافیشناخت تصاوی

 یجهت درمان ارتودنس

o الزم درهر یک از تصاویر داخل  يبا استانداردها یآشنای

 دهانی

o در هر یک از تصاویر داخل  تحلیل اطالعات موجود

  دهانی

  

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

  آنالیز فضا

o با  یقدام يعرض مزیودیستال دندان ها ياندازه گیر

 استفاده از کولیس

o  استفاده از جدولMoyers  دندان براي تخمین عرض

 هاي رویش نیافته

o هاي رویش نیافته با استفاده از  ندانمحاسبه عرض د

 Tanaka- Johnstonروش 

o  هاي کانین به روش  دندانمحاسبه عرضStaley- 

Kerber 

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها



o  هاي رویش نیافته با استفاده از  دندانمحاسبه عرض

  رادیوگرافی

  

  

  آنالیز بولتون

o و  یقدام يعرض مزیودیستال دندان ها ياندازه گیر

 کولیساستفاده از با  یخلف

o بولتون  یمحاسبه نسبت قدام)Anterior Ratio( 

o  محاسبه نسبت کلی بولتون)Overall Ratio( 

o یو کل یقدام يتحلیل افزایش یا کاهش نسبت ها 

  بولتون

  : نمره

  

  :تاریخ

  

  :توصیه ها

  

  

  : توضیحات


