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 بوشهر یدانشگاه علوم پزشك

 دانشكده دندانپزشكی

 

 يت های عملی دانشجويان دندانپزشكیدفترچه ثبت روزانه فعال

 

LOG   BOOK 

 

 2 ارتودنسی عملی

 

 

 اطالعات دانشجو

 

 :                     دانشجويیشماره              :                     نام خانوادگی                      :           نام      

 

 

 :اطالعات گروه آموزشی

 

 :بخش ساعت برگزاری:                                روز برگزاری بخش                     :        استاد دوره

 

 

 



 : Log bookهدف و جايگاه آموزشي 

بت ث. اختيار دانشجويان قرار مي گيردروند دوره آموزشي در جهت آشنايي با اهداف و ( Log book)دفترچه گزارش روزانه 

در طول دوره آموزشي  وشن شدن نقاط قوت و ضعف دانشجوگزارش عملكرد روزانه و توصيه هاي استاد در طول دوره، سبب ر

 .شده و فرآيند آموزش را بهبود خواهد بخشيد

 

 :Log bookچگونگي تكميل 

 Logسپس . پس از آموزش و تمرين عملي هر يك از عناوين آموزشي، جدول مراحل عملياتي توسط دانشجو تكميل مي شود

book ،استاد تحويل داده مي شود هب جهت ثبت توصيه ها  به همراه كارهاي عملي ارائه شده توسط دانشجو. 

 .شود به مسوول مربوطه تحويل داده مي Log book،  در پايان هر جلسه* 

 

 توصيه ها و مقررات

 عدم توجه به اين نكته  قطعا. تاد در هر جلسه الزامي استتكميل دقيق فرم توسط دانشجو و تاييد آن توسط اس

 .سبب تضييع حق دانشجو خواهد شد

 حضور در كالس هاي آموزش عملي در ساعت مقرر و ادامه حضور تا پايان ساعت تعيين شده الزامي است. 

  تعيين شده الزاما بايستي در موعد مقرر تحويل داده شوندتكاليف عملي. 

 آراستگي ظاهري متناسب با شان دانشجو شامل پوشيدن روپوش الزامي است. 

 ،پرسنل بخش و ساير دانشجويان ضروري است  رعايت اصول اخالقي در برخورد با اساتيد. 

 و آموزش دانشكده باشد هر گونه جا به جايي در برنامه آموزشي بايد با اطالع مدير گروه. 

  در صورت انجام هر گونه فعاليت عملي در ارتباط با اهداف آموزشي، مستندات مربوطه بايد به اساتيد بخش تحويل

 .داده شود

 خاموش نمودن تلفن همراه در كالس عملي الزامي است. 

  دو گروه و با تاييد كتبي  اساتيد هرتنها پس از هماهنگي با ( حتي براي يك جلسه)جا به جا كردن گروه عملي

 .خواهد بود ايشان امكان پذير

 قوانين مربوط به حضور و غياب دانشجويان بر طبق آيين نامه آموزش دندانپزشكي اجرا خواهد شد. 

 



 اهداف آموزشي دوره

 نحوه تكميل پرونده ارتودنسيدانشجويان با  يآشناي

 دنداني بر سفالومتري لترالكسب توانايي در شناسايي لندمارك هاي استخواني و 

 كسب مهارت تريسينگ سفالومتري لترال

 كسب مهارت در آناليز يافته هاي سفالومتري لترال

 مهارت يافتن در ساخت پالك هاي فعال ارتودنسي

 آشنايي با دستگاه هاي فانكشنال و ارتودنسي خارج دهاني

 كسب مهارت براي ساخت پالك فانكشنال

 تحويل پالك ارتودنسي به بيمار آشنايي با اصول و نحوه

 آشنايي با اصول تهيه ليست مشكالت

 يا دنداني/ن اسكلتي و كسب مهارت براي تشخيص مال اكلو

 آشنايي با مراحل تهيه طرح درمان

 

 (  Requirement)   آموزش یحداقل ها

  و انجام معاينات باليني كامل اخذ تاريخچه پزشكي و دندانپزشكي -1

 ارتودنسي پرونده بيمارتكميل   -2

 عالمت گذاري لندمارك هاي استخواني و دنداني مهم بر سفالومتري لترال -3

 تريسينگ سفالومتري لترال -4

  آناليز سفالومتري لترال -5

 ارتودنسي ساده ساخت اجزا و آكريل گذاري پالك -6

 F2و ساخت دستگاه فانكشنال  construction biteتهيه  -7

 (Problem List)شكالت تهيه ليست م -8

 انجام فرآيند تشخيص وطراحي درمان -9



 و محاسبه نمره کل ينحوه ارزشياب

 

 % 55    و ارائه كنفرانس    فعاليت هاي عملي در طول نيمسال 

 %45                      آزمون پايان ترم                             

 %15             توجه به مقررات بخش وحضور و غياب          

 

 كسر شده و غيبت بيش از دو جلسه به منزله عدم كسب  ينمره از نمره نهاي 5/5هر جلسه غيبت موجه،  يبه ازا

 .در اين دوره خواهد بود ينمره قبول

 

  و با كسر نمره از ساير بخش ها،  قابل با توجه به نظر اساتيد گروه  "حضور و غياب و رعايت قوانين بخش"نمره

 .افزايش خواهد بود

 

 

 منابع مطالعه

 فصل ششم -كتاب ارتودنسي نوين پروفيت-1

 راكوزي -اطلس تشخيص در ارتودنسي گريبر -2

 اطلس سفالومتري راكوزي -3 

 مباحث ارائه شده توسط اساتيد  -3

 

 

 

 

 

 

 

 



 :ييشماره دانشجو                                                 :                         نام و نام خانوادگي

 

 ثبت نظرات استاد عملكرد یمراحل و بخش ها فعاليتعنوان 

 

 

تكميل پرونده 

 ارتودنسي

 

o  بيان شكايت اصلي(chief complaint )بيمار 

o اخذ تاريخچه پزشكي و دندانپزشكي 

 گرفتن تاريخچه پزشكي 

  دندانپزشكيگرفتن تاريخچه 

o انجام معاينات خارج دهاني و ثبت در پرونده 

o انجام معاينات بافت نرم داخل دهاني و ثبت در پرونده 

o انجام معاينات دنداني و ثبت در پرونده 

o  ثبت وضعيت اكلوژن 

o تعيين ركورهاي تشخيصي مورد نياز 

o  آناليز ركوردهاي تشخيصي 

 

 

 :فعاليت نمره

 

 

  :نمره کوئيز

 

 

 :تاريخ

 

 

 

 

 

 تريسينگ سفالومتری

 

 

 

o ثابت كردن كاغذ تريسينگ بر فيلم سفالومتري 

o  عالمت ها بر فيلم سفالومتري وانتقال به كاغذ ترسيم

 يسينگرت

o ترسيم لندمارك هاي مهم استخواني و دنداني 

o تعيين نقاط مورد نياز براي آناليز 

o ترسيم پلن ها 

o ترسيم زاويه ها 

 

 

 : فعاليت نمره

 

 :نمره کوئيز

 

 :تاريخ

 

 

 

 آناليز سفالومتری

 

o اندازه گيري زواياي مهم 

o  فواصل مهماندازه گيري 

o تجزيه و تحليلي تغييرات زوايا و فواصل 

o تعيين وضعيت اسكلتي در پلن عمودي 

o خلفي -تعيين وضعيت اسكلتي در پلن قدامي 

o تعيين موقعيت دندان ها در پلن عمودي 

o خلفي -تعيين موقعيت دندان ها در پلن قدامي 

 

 

 : نمره فعاليت

 

 :نمره کوئيز

 

 :تاريخ

 



 

 

 

 

 ساده پالكساخت 

  ارتودنسي

 

 

 

o ساخت اجزاي سيمي پالك ارتودنسي 

o تثبيت اجزاي سيمي بر كست دنداني با استفاده از موم 

o  حذف آندركات هاي دنداني و استخواني 

o  نمك پاش و )آشنايي با دو روش متفاوت آكريل گذاري

 (توده اي

o پودر و مايع آكريل فوريكردن صحيح ط مخلو 

o  قرار دادن آكريل با قوام مناسب بر كست دنداني 

 آكريل گذاري بدون حباب 

 توسط آكريل دربرگيري تمام اجزاي سيمي 

o پاليش و پرداخت پالك براي ايجاد سطح صاف و صيقلي 

 

 

 

 : نمره فعاليت

 

 

 :نمره کوئيز

 

 

 :تاريخ

 

 

 

 

قرار دادن پيچ در 

 پالك ارتودنسي

 

 

o  كاربردهاي پيچ در پالك هاي ارتودنسيبيان 

o انتخاب پيچ مناسب براي اهداف درماني مختلف 

o تعيين زاويه مناسب براي قرار گيري پيچ 

o قراردادن پيچ در آكريل با جهت و زاويه صحيح 

o برش مناسب آكريل براي ايجاد امكان فعالسازي پيچ 

o آشنايي با نحوه صحيح فعال كردن پيچ 

 

 

 : نمره فعاليت

 

 

 :نمره کوئيز

 

 :تاريخ

 

 

ثبت رکورد 

construction bite 
برای دستگاه 

 F2فانكشنال 

 

 

o  بيان اهميت و كاربردconstruction bite  

o بررسي وضعيت ميدالين دندان هاي باال و پايين 

o تهيه موم نعل اسبي با ضخامت مناسب 

o  قرار دادن موم بايت بر دندان ها و ثبت ميدالين دندان

 بر مومهاي فك باال 

o كنترل ميزان جلو آوردن فك و باز شدن عمودي بايت 

o و پايين البررسي مجدد رابطه ميدالين دندان هاي با 

 

 

 : نمره فعاليت

 

 :نمره کوئيز

 

 :تاريخ

 

 

ساخت دستگاه 

 F2فانكشنال 

 

 

o شناخت اجزاي سيمي دستگاه فانكشنال F2 

o  آشنايي با روش حذف آندركات ها و تثبيت اجزاي

 سيمي

o  آشنايي با روش آكريل گذاري 

 : نمره فعاليت

 

 :نمره کوئيز

 

 :تاريخ



 

 

 اصول تحويل پالك

 

 

 

 

o آشنايي با تنظيمات ضروري در زمان تحويل پالك 

o آشنايي با اصول نگهداري پالك ارتودنسي 

o آشنايي با اصول بهداشت پالك هاي ارتودنسي 

o  آگاهي از حداقل زمان استفاده براي هر دستگاه

 ارتودنسي

o  آشنايي با عالئم و نشانه هاي استفاده يا عدم استفاده از

 پالك توسط بيمار

 

 

 : نمره فعاليت

 

 

 :نمره کوئيز

 

 

 :تاريخ

 

 

 

 تهيه ليست مشكالت، 

 

 تشخيص و طراحي 

 

 درمان

 

o  تهيه ليست اوليه مشكالت 

 مشكالت پاتولوژيك 

 و مشكالت زيبايي نسبت هاي صورت 

  تقارن وAlignment دنداني 

 مشكالت در بعد عرضي 

 مشكالت در بعد عمودي 

 خلفي -مشكالت در بعد قدامي 

o اولويت بندي مشكالت 

o تشخيص نهايي 

o ارائه راه هاي درماني ممكن براي هر يك از مشكالت 

o بررسي تداخالت احتمالي روش هاي درماني 

o زيان و موارد قابل چشم پوشي -بررسي سود 

o طرح درمان نهايي 

o تعيين مكانوتراپي 

 

 

 

 

 : مره فعاليتن

 

 

 :نمره کوئيز

 

 

 :تاريخ

 

 

 

 : توضيحات


