
 گزارش کار بخش جراحی
 گزارش کار دانشجویان بخش جراحی

 1جراحی عملی 

 خانوادگی: نام و نام

 ی دانشجویی: شماره

 امضای استاد نام بیمار مراحل درمان مورد درمان تاریخ

 
 

 

 ی پزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1 حسی اینفیلتره بی
 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

  

 
 

 

 حسی اینفیلتره بی

 

 ی پزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

  

 
 

 

 حسی اینفیلتره بی

 

 ی پزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

  

 
 

 

 حسی اینفیلتره بی

 

 ی پزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

  

 
 

 

 حسی اینفیلتره بی

 

 یپزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1
 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

  

 ی پزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1 حسی بالک بی 

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .3

  

 حسی بالک بی 

 

 ی پزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .4

  

 حسی بالک بی 

 

 ی پزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1
 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .3

  



 حسی بالک بی 

 

 ی پزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .3

  

 حسی بالک بی 

 

 ی پزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .3

  

 ی موارد ذیل تسلط کافی داشته باشد: ی سخنرانی، در باره دانشجو باید در این واحد ضمن ارائه

 اصول استریلیزاسیون .1

 

 

 

 

 

 

 گزارش کار دانشجویان بخش جراحی

 2جراحی عملی 

 خانوادگی: نامنام و 

 ی دانشجویی: شماره

 امضای استاد نام بیمار مراحل درمان مورد درمان تاریخ

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 حسی اینفیلتره بی 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

  

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 حسی اینفیلتره بی 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

  

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 حسی اینفیلتره بی 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

  



 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 حسی اینفیلتره بی 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

  

 یپزشکی بیمار تاریخچهگرفتن  .1 حسی اینفیلتره بی 

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

  

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 حسی بالک بی 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .3

  

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 حسی بالک بی 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .3

  

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 حسی بالک بی 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .3

  

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 حسی بالک بی 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .3

  

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 حسی بالک بی 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک بیتزریق  .3

  

 
 

 

کشیدن دندان قدامی فک 
 باال

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

 خارج کردن دندان قدامی باال .4

  

  ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1کشیدن دندان قدامی فک  



 

 

 باال

 

 بیمار
 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 اینفیلترهحسی  تزریق بی .3

 خارج کردن دندان قدامی باال .4

 
 

 

کشیدن دندان قدامی فک 
 باال

 

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

 خارج کردن دندان قدامی باال .4

  

 
 

 

کشیدن دندان قدامی فک 
 باال

 

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 دهانی ی داخل و خارج معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

 خارج کردن دندان قدامی باال .4

  

 
 

 

کشیدن دندان قدامی فک 
 باال

 

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی اینفیلتره تزریق بی .3

 خارج کردن دندان قدامی باال .4

  

 

 

 

 

 

 

کشیدن دندان قدامی فک  
 پایین

 بیمار ی پزشکی .گرفتن تاریخچه1
 ی داخل و خارج دهانی .معاینه2

  



 ی موارد ذیل تسلط کافی داشته باشد: ی سخنرانی، در باره دانشجو باید در این واحد ضمن ارائه

 های پزشکی اصول برخورد با فوریت .1

 

 گزارش کار دانشجویان بخش جراحی

 3جراحی عملی 

 خانوادگی: نام و نام

 ی دانشجویی: شماره

 امضای استاد نام بیمار مراحل درمان مورد درمان تاریخ

کشیدن دندان قدامی باال  
 یا پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

  

 حسی بالک .تزریق بی3 

 .خارج کردن دندان قدامی پایین4

کشیدن دندان قدامی فک  
 پایین

 

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک تزریق بی .3

 خارج کردن دندان قدامی پایین .4

  

کشیدن دندان قدامی فک  
 پایین

 

ی پزشکی  تاریخچه گرفتن .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2
 حسی بالک تزریق بی .3

 خارج کردن دندان قدامی پایین .4

  

کشیدن دندان قدامی فک  
 پایین

 

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

 حسی بالک  تزریق بی .3

 خارج کردن دندان قدامی پایین .4

  

 بخیه زدن .1 بخیه زدن  
 برداشتن بخیه .2

  

 بخیه زدن .1 بخیه زدن 

 برداشتن بخیه .2

  



 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان قدامی باال یا  .4
 پایین

کشیدن دندان قدامی باال  
 یا پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان قدامی باال یا  .4
 پایین

  

کشیدن دندان قدامی باال  
 یا پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان قدامی باال یا  .4
 پایین

  

کشیدن دندان قدامی باال  
 یا پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان قدامی باال یا  .4
 پایین

  

کشیدن دندان قدامی باال  
 یا پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

اینفیلتره یا حسی  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان قدامی باال یا  .4
 پایین

  

کشیدن دندان پرمولر باال  
 یا پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

  



 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان پرمولر باال یا  .4
 پایین

کشیدن دندان پرمولر باال  
 یا پایین

ی پزشکی  تاریخچهگرفتن  .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان پرمولر باال یا  .4
 پایین

  

کشیدن دندان پرمولر باال  
 یا پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

باال یا کشیدن دندان پرمولر  .4
 پایین

  

کشیدن دندان پرمولر باال  
 یا پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان پرمولر باال یا  .4
 پایین

  

کشیدن دندان پرمولر باال  
 یا پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 دهانیی داخل و خارج  معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان پرمولر باال یا  .4
 پایین

  



 
 

 

کشیدن دندان مولر باال یا 
 پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان مولر باال یا  .4
 پایین

  

 
 

 

کشیدن دندان مولر باال یا 
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان مولر باال یا  .4
 پایین

  

 
 

 

کشیدن دندان مولر باال یا 
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

دندان مولر باال یا کشیدن  .4
 پایین

  

 
 

 

کشیدن دندان مولر باال یا 
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان مولر باال یا  .4
 پایین

  

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

کشیدن دندان مولر باال یا 
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

کشیدن دندان مولر باال یا  .4
 پایین

  

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1 ی باقیمانده کشیدن ریشه 
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 ی باقیمانده کشیدن ریشه .4

  

 باقیماندهی  کشیدن ریشه 

 

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 مانده ی باقی کشیدن ریشه .4

  

 کمک در جراحی 

 

   

 .بخیه زدن1 بخیه زدن  
 .برداشتن بخیه2

  

 .بخیه زدن1 بخیه زدن 
 .برداشتن بخیه2

  

 



 

 
 گزارش کار دانشجویان بخش جراحی

 4 جراحی عملی

 خانوادگی: نام و نام

 ی دانشجویی: شماره

 امضای استاد نام بیمار مراحل درمان مورد درمان تاریخ

کشیدن دندان پرمولر، مولر  
 مانده ی باقی یا ریشه

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان  .4

  

کشیدن دندان پرمولر، مولر  
 مانده ی باقی یا ریشه

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان  .4

  

کشیدن دندان پرمولر، مولر  
 مانده ی باقی یا ریشه

 یپزشکی بیمار گرفتن تاریخچه .1

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  بیتزریق  .3
 بالک

 کشیدن دندان  .4

  

کشیدن دندان پرمولر، مولر  
 مانده ی باقی یا ریشه

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان  .4

  



  
کشیدن دندان پرمولر، مولر 

 مانده ی باقی یا ریشه

پزشکی ی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان  .4

  

کشیدن دندان پرمولر، مولر  
 مانده ی باقی یا ریشه

ی پزشکی بیمار .گرفتن تاریخچه1  

ی داخل و خارج دهانی .معاینه2  

حسی اینفیلتره یا بالک .تزریق بی3  

.کشیدن دندان 4  

  

پرمولر، مولر کشیدن دندان  
 مانده ی باقی یا ریشه

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان  .4

  



کشیدن دندان پرمولر، مولر  
 مانده ی باقی یا ریشه

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

اینفیلتره یا حسی  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان  .4

  

کشیدن دندان پرمولر، مولر  
 مانده ی باقی یا ریشه

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان  .4

  

کشیدن دندان پرمولر، مولر  
 مانده ی باقی یا ریشه

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان  .4

  



 
 

 

کشیدن دندان عقل باال یا 
 پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان عقل .4

  

 
 

 

کشیدن دندان عقل باال یا 
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان عقل .4

  

 
 

 

کشیدن دندان عقل باال یا 
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1
 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3
 بالک

 کشیدن دندان عقل .4

  



 
 

 

دندان عقل باال یا کشیدن 
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1

 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3

 بالک

 کشیدن دندان عقل .4

  

 
 

 

کشیدن دندان عقل باال یا 
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1

 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3

 بالک

 دندان عقلکشیدن  .4

  

کشیدن دندان عقل باال یا  
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1

 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

حسی اینفیلتره یا  تزریق بی .3

 بالک

 کشیدن دندان عقل .4

  



کشیدن دندان عقل باال یا  
  پایین

ی پزشکی  گرفتن تاریخچه .1

 بیمار

 ی داخل و خارج دهانی معاینه .2

اینفیلتره یا حسی  تزریق بی .3
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