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هدف و جایگاه آموزشي : Log Book
گزارش روزانه دفترچه اي است که ضمن بیان اهداف کلی درس و روند دوره  ،عملکرد دانشجو را در این درس و در این
دوره ثبت می نماید.

چگونگي تکمیل :Log Book
تکمیل فرم توسط دانشجو و تأیید آن توسط استاد مربوطه در هر روز الزامی است.
پس از تکمیل دفترچه در انتهاي دفترچه هر روز ،دفترچه به منشی بخش تحویل داده می شود و در پایان جهت بررسی
به مدیرگروه تحویل داده خواهد شد .
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مقررات درون بخشي :
 رعایت اصول اخالقی در برخورد با اساتید  ،پرسنل بخش و بیماران
 رعایت قوانین آموزشی مربوط به حضور و غیاب ،پوشش مناسب شامل روپوش و مقنعه سفید با اتیکت
شناسایی
 رعایت حجاب اسالمی و پوشش مناسب در شأن محیط دانشگاهی
 حضور به موقع دانشجویان در بخش و خروج از بخش صرفاً با هماهنگی اساتید امکانپذیر می باشد.
 رعایت اصول کنترل عفونت (استفاده از ماسک ،دستکش و ست یکبار مصرف) در هنگام معاینات داخل و خارج
دهانی ،تهیه فتوگرافی و تکمیل پرونده بیماران
 عدم هرگونه جابجایی در برنامه آموزشی ،بدون هماهنگی با مدیرگروه

اهداف آموزشي:
 توانایی شناسایی بیماران داراي مشکالت سیستمیک
 توانایی کنترل و شناخت مالحظات دندانپزشکی در بیماران دچار مشکالت سیستمیک
 توانایی کنترل و شناخت مالحظات دندانپزشکی در بیماران باردار و شیرده
 توانایی انجام تکنیک مناسب تزریق بی حسی
 شناخت کامل وسایل جراحی و کشیدن دندان
 توانایی انجام تکنیک مناسب کشیدن دندان
 شناخت تکنیکها و مهارت هاي بخیه زدن
 رعایت موقعیت مناسب خود و بیمار
 رعایت اصول کنترل عفونت
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روش محاسبه نمره :
وضعیت دانشجو در برگه ثبت فعالیت روزانه  12 ............نمره
امتحان کتبی در پایان بخش  8 ...................................نمره

شامل مباحث:
 کشیدن دندان هاي فک باال و پایین -درمان عفونت هاي موضعی دنتوآلوئوالر

منابع اصلي درس:

- Contemporary oral and maxillofacial surgery – Peterson - last edition.
- Local anesthesia- Malamed- last edition.
-Medical emergency in dental practice - Malamed - last edition.
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دفترچه ثبت روزانه فعالیتهای عملي دانشجویان دندانپزشکي:

/

تاریخ :

/

نام بیمار :

تشخیص :

شماره پرونده:

طرح درمان :

عنوان

تکمیل پرونده

مراحل درماني

ارزشیابي دانشجو
D

معاینه

C

B

توضیحات استاد
A

تشخیص و طرح درمان

D

C

B

A

بهداشت روپوش

D

C

B

A

کنترل عفونت

درمان

ارزیابی نهایی

استفاده از ماسک و دستکش

D

C

B

A

بیحسی مناسب

D

C

B

A

انتخاب مناسب وسایل

D

C

B

A

روش صحیح درمان

D

C

B

A

کیفیت بخیه ها

D

C

B

A

نحوه مرخص کردن و

D

C

B

A

برخورد با بیمار

D

C

B

A

مراقبت بعد از درمان
ارزیابی رفتاري

برخورد با پرسنل

D
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C

B

A

