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 Log book آموزشی جایگاه و هدف

 ثبت .گیرد می قرار دانشجویان اختیار در آموزشی دوره روند و اهداف با آشنایی جهت (Log book)روزانه گزارش دفترچه

 آموزشی دوره طول در دانشجو ضعف و قوت نقاط شدن روشن سبب دوره، طول در استاد هاي توصیه و روزانه عملکرد گزارش

 .بخشید خواهد بهبود را آموزش فرآیند و شده

 :Log book تکمیل چگونگی

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

Loog bookشود می داده تحویل استاد به ها توصیه ثبت جهت ، دانشجو توسط شده ارائه عملی کارهاي همراه به 

 مقررات و ها توصیه

 نکته این به توجه عدم قطعا .است الزامی جلسه هر در استاد توسط آن تایید و دانشجو توسط فرم دقیق تکمیل 

 .شد خواهد دانشجو حق تضییع سبب

 است الزامی شده تعیین ساعت پایان تا حضور ادامه و مقرر ساعت دربخش  در حضور.

 .مشارکت در برگزاري کنفرانس عملی

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

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

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

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

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

 شود داده. 

 است الزامیبخش  در همراه تلفن نمودن خاموش. 

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

 بود خواهد پذیر امکان ایشان. 

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

 


دوره آموزشی اهداف :

 بیماران با برخورد و پرونده تشکیل و معاینه نحوه با دانشجویان آشنایی  

 بیماراز گیري قالب نحوه با آشنایی  

 گوناگون ناهنجاریهاي رفع براي مختلف هاي درمان ارائه طرح  

 دندانی آنالیزهاي و سفالومتري آنالیزهاي انجام توانایی  

 بیمار آموزش و درمان مراحل در ( اي حرفه اخالق مهارت هاي کسب(  

 نگرشی مهارت هاي و عفونت کنترل کسب مهارت هاي 

 بیمار براي درمان انجام اهمیت درک  
آموزش های اقل حد (Requirement) 

قدیمی بیماران درمان ادامه و جدید بیمار 2 -1 حداقل درمان به شروع و پذیرش











کل نمره محاسبه نحوه

 - و سفالومتري آنالیزهاي انجام کلینیکی، معاینه و پرونده تکمیل ، بیمار پذیرش ( ترم طول هاي فعالیت

 ،ارایه کنفرانس(آن پیگیري و کنترل و بیمار به پالک تحویل و تهیه و درمان طرح ، دندانی آنالیزهاي

 ترم پایان آزمون

  log book  دفترچه تکمیل و غیاب و حضور و بخش مقررات به توجه

 3 عملی ارتودنسی در بالینی های مهارت انجام راهنمای

 دانشجو صحیح ارتباط برقراري،  راهنما استاد توسط بیمار پذیرش و اولیه معاینه : اولیه کلینیکی معاینات و بیمار پذیرش

 پرونده در ثبت و بیمار کلینیکی معاینات انجام، والدین بیمارو با مصاحبه طریق از اطالعات آوري جمع، والدین و بیمار با

 اپیکال پري و سفالومتريلترال ، OPG املش یارتودنس در ولمعم هاي رادیوگرافی تهیه دستور : پاراکلینیکی مدارک تهیه

 نیاز مورد هاي فتوگرافی دستورتهیه،  PA فالومتريس وگرافیرادی نیاز صورت در و لزوم مورد هاي

 صحیح موقعیت ،بیمار قرارگیري بمناس تموقعی ،نباال و پایی فک از البگیريق: ) مطالعه قالب ( اولیه قالبگیری

 محیط و بیمار نظافت رعایت، قالبگیري حین در بیمار تهوع حالت و تنفس وضعیت کنترل ، دانشجو ایستادن

 در تقارن وجود ، بایت موم کمک با قالبها تراش ، قالبها ریزي گچ،  C.O درحالت وژنکلا  بایت موم تهیه ،کار

 وزیبایی اکیزگیپ ولاص ترعای ، کست سطوح بر تکیه با اکلوژن در ها کست مناسب قرارگیري،کست

 کست تراش در شناختی

 ريگی دازهان ، ایینپ و البا کف در موجود فضاي گیري اندازه : دندانی آنالیزهای انجام

 ايفض همقایس ، هنیافت شروی دندانهاي عرض تخمین ، یافته رویش دندانهاي عرض

 نتیجه تفسیر ارائه ، دندانی قوس در فضا مشکل تعیین و نیاز مورد فضاي و درقوس موجود

 بولتون آنالیز نتیجه تفسیر ارائه ، بولتون آنالیز محاسبه ،فضا آنالیز

Tracing راهنما استاد تائید اب سفالومتري نقاط تعیین : بیمار دیگر های رادیوگرافی و سفالومتری آنالیز و ، 

 محل در پرونده در آنها ثبت و نیاز مورد هاي طول و زوایا گیري اندازه ،نیاز مورد هاي پالن و خطوط مرس

  ) نرم بافت و دندانی عمودي خلفی قدامی ابعاد در ( نهایی ريگی هنتیج و ها یافته تفسیر ، خود مخصوص



 از دهآم بدست اطالعات اساس رب : روهگ در درمان طرح و تشخیص ارائه و بیمار در موجود ناهنجاری تشخیص

 جمع ی،کلینیک اتمعاین ايه یافته همچنین و اربیم تريسفالوم و OPG ايه وگرافیرادی و اه قالب روي

 با گروه به ها تفسیر و اطالعات ، مدارک ارائه .شود می انجام بیمار ره در ودموج مشکالت از کامل ديبن

 استاد و گروه تال سوا به پاسخگویی در توانایی ، دانشجو توسط پیشنهادي درمان طرح ارائه ،استاد حضور

 پیشنهادي درمان طرح از دفاع در توانایی

 طرح و شود می امانج همربوط تاداس ککم با بیمار ناهنجاري تشخیص مبناي بر : درمان طرح تایید

 .شود می مشخص درمان براي نیاز مورد متحرک هاي دستگاه

 اخذ ، والدین و اربیم هب اندرم رحط و خیصتش کلیات توضیح : والدین و بیمار به درمان طرح ارائه

 حسابداري هب وطمرب لمراح امانج رلکنت ،اربیم و دینوال تموافق و رضایت

 و ککم وبا working ايه قالب هتهی از پس همرحل نای : نیاز مورد دستگاههای و ها پالک تهیه

 تپرداخ و ذاريگ لآکریو ها تگاهدس سیمی اجزاي تهیه شامل که شود می انجام مربوطه تکنسین راهنمایی

 می باشد. ایینه

 ارائه ، دستگاه اولیه متنظی ، بیمار به دستگاه تحویل : بیمار به شده تهیه متحرک های دستگاه تحویل

 وهنح تفادهاس ساعات ،متحرک تگاهدس برداشتن و گذاشتن نحوه : مورد در والدین و بیمار به توضیحات

 معاینه وقت تعیین مشکالت حل چگونگی راهنمایی و مشکالت روزب الاحتم وردم در ذکرت تبهداش ترعای

 بعدي

 معاینه ،بیمار اريهمک زانمی یبررس تجه اربیم با مناسب ارتباط قراري بر : دستگاه کنترل جلسه

 تال سوا به پاسخگویی در اییتوان ، اداست هب هجلس نای هب وطمرب درمان طرح ارائه ،گاهدست و بیمار کلینیکی

 در بیمار به تذکر یا تشویق ، استاد توسط تایید از پس دستگاه اجزاي سازي فعال یا متنظی در توانایی ،استاد

 بعدي معاینه وقت تعیین، بیمار همکاري مورد

 

 

 

 



 

 New بیماران به مربوط عملی های مهارت

 تاریخ وامضاء نمره استاد های توصیه مربوطه های مهارت عناوین

 استاد

 معاینات و پذیرش مرحله انجام

 اولیه کلینیکی

   

 پاراکلینیکی مدارک تهیه

 
   

 (مطالعه قالب) اولیه قالبگیری

 
   

 دندانی آنالیزهای انجام

 
   

Tracing سفالومتری آنالیز انجام و 

 
   

 در درمان طرح و تشخیص ارائه

 گروه
   

    استاد توسط درمان طرح تایید
    والدین و بیمار به درمان طرح ارائه
 مورد ارتودنسی های دستگاه تهیه

 نیاز
   

 به ارتودنسی دستگاه های تحویل

 الزم های توصیه وانجام بیمار
   

    دستگاه کنترل
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