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به منظور ثبت کلیه فعالیت های آموزش بالینی شما در طول دوره طراحی شده است.  Log Bookدفترچه حاضر تحت عنوان 

جهت تعیین نمرات بخش ها، ارزشیابی عملی و حضور و غیاب شما مورد استفاده  Log Bookدر پایان دوره اطالعات موجود در 

ود و رسانده شتاد مربوطه نیز سقرار می گیرد. لذا مقتضی است در پایان هر جلسه قسمت مربوطه را تکمیل نموده و به تایید ا

 دفترچه را به مسئول مربوطه تحویل دهید.

 توصیه ها و مقررات:

 و گذراندن امتحانات طی ترم و پایان ترم آموزشی مربوط به حضور و غیابرعایت قوانین  .1

 آراستگی ظاهری مناسب با شأن دانشجو شامل روپوش مناسب و تمیز با اتیکت شناسائی .2

 رعایت اصول اخالقی در برخورد با اساتید، پرسنل بخش و بیماران .3

 ر پایان هر جلسهتحویل وسایل به صورت تمیز دو  رعایت کامل اصول کنترل عفونت .4

 هر دوره Requirementرعایت حداقل  .5

 عدم هرگونه جایجایی در برنامه آموزشی بدون هماهنگی با مدیر گروه .6

 اهداف آموزشی دوره: 

 برقراری ارتباط موثر حرفه ای با بیمار .   1             

 معاینه دقیق داخل و خارج دهانی بیمار .   2             

  کراون یا بریج( -)پست و کور انجام مراحل ساخت پروتز ثابت.   3             

 .تحویل یک پروتز ثابت به بیمارکه از لحاظ بیولوژیک و اکلوژن هماهنگ باشد.   4             

 

 فهرست منابع

 پروتز های دندانی ثابت )مجموعه کتاب های مرجع دندانپزشکی(
Fundamental of Fixed Prosthodontics-Shillingburg. Last Edition 

Contemporary Fixed prosthodontics. Last Edition 

     

 



 ارزیابی دانشجو: 
 

 

                                                                                                          

 و نمره دهی می شود.ارزیابی  اخالق حرفه ای، کنترل عفونت، مهارت های شناختی، نگرشی و بالینیدر هر جلسه دانشجو از نظر * 

 ضمیمه کردن رادیوگرافی های اولیه، پست و فریم الزامی است. *

 

 امضاء استاد                                                                                                  نمره نهایی نمره عملی بخش نمره امتحان پایان بخش

 

 

   

 

 نمره امضاء استاد تاریخ توضیحات مراحل کاری ردیف

     معاینه و آماده سازی بیمار 1

     گیری اولیه قالب 2

     تشخیصیکست  3

     مانت تشخیصی 4

     وکس آپ تشخیصی 5

     آماده سازی کانال 6

     تهیه پست و کور رزینی 7

     پست و کورسمان کردن تنظیم و  8

     تکمیل تراش دندان 9

      گیری نهایی قالبنخ گذاری و  11

     موم بایت 11

     رستوریشن موقتی 12

     Ditchingو  نهایی کست 13

     مانت کست نهایی 14

     وکس آپ نهایی 15

     امتحان فریم  16

     انتخاب رنگ 17

     تنظیم پرسلن 18

     سمان موقت 19

     سمان دائم 21


