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راهنمای بخش ترميمي
لطفاً قبل از حضور در بخش مطالعه فرمایيد
ضمن خير مقدم حضور دانشجویان عزیز خواهشمند است با مقررات بخش ترميمي به طور خالصه از بدو ورود به بخش
تا پایان گردش آشنا شوید .
دوره آموزش ترميمي عملي دو در طي یک ترم و به صورت دو واحد عملي به مدت  68ساعت طبق آیين نامه و مقررات
شوراي آموزش دندانپزشکي به دانشجویان ارائه مي گردد.
دانشجو موظف است در طول مدت دوره خود در تمام ساعات کاري در بخش حضور داشته باشد .
ساعت کار در بخش از ساعت  8:45الي  12مي باشد  .در صورت غيبت مطابق مقررات با دانشجو برخورد خواهد شد .
رعایت بهداشت و نظافت فردي و ظاهر متناسب با شئونات اسالمي براي دانشجویان الزامي است .

جهت رعایت اصول بهداشتي توجه به نكات زیر ضروری است :
 -1ا ستفاده از روپوش و مقنعه سفيد ،دستکش ،ماسک و عينک یا شيلد
 -2ض دعفوني نمودن سطوح یونيت پيش از شروع به کار و پوشش یونيت توسط پوشش هاي یکبار مصرف
 -3با دست یا د ستکش آلوده به پرونده ها ،تابلوها و بخش هایي از یونيت که قابل پوشش یا ضدعفوني کردن نيستند
دست نزنيد .
 -4نکات بهداشتي در مورد جيوه را رعایت نمایيد .

رعایت نكات زیر ضروری است :
 -1کليۀ مراحل تحت نظارت استاد راهنما انجام پذیرد.
 -2قبل از شروع به کار پروندۀ بيمار را تکميل نموده و کليۀ مراحل درمان در پروندۀ بيمار ثبت شود و امضاي استاد راهنما
درج گردد.
 -3پ روندۀ بيمار به هيچ وجه از بخش خارج نگردد و پس از اتمام کار به مسئول پذیرش تحویل گردد.
 -4یونيت مشخص شده براي هر دانشجو در روز اول بخش به هيچ وجه تغيير نخواهد کرد و دانشجو در تمام طول گردش
از همان یونيت استفاده نماید.
 -5امتحان تئوري داخل بخش در روزهاي اول بخش و امتحان عملي در دو روز آخر بخش انجام مي شود.
 -6د انشجویان در مورد صرفه جویي در مورد کاربرد مواد مصرفي و رعایت نکات بهداشتي در هنگام استفاده از مواد نهایت
دقت را نمایند.
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جدول  :1ليست وسایل مورد نياز برای کار در بخش ترميمي عملي 2
نام وسيله

شماره

تعداد

فرز روند انگل
فرز فیشور توربین
فرز فیشور بلند توربین
فرز روند توربین
فرز  Needleیا فرز  flameتوربین یا فرز فیشوروتومی
فرز پرداخت کامپوزیت شعله ای کوتاه (گالبی)
فرز پرداخت کامپوزیت شعله ای بلند
فرز پرداخت کامپوزیت Needle
مولت پرداخت کامپوزیت مخروطی
جا فرزی فلزی درب دار
عینک یا شیلد محافظ

 018و 014
 010و ( 008طول )3 mm
( 010طول )6 mm
012
010
 ( 018طول )4 mm
( 014طول )8 mm
( 012طول )10 mm
زرد و سفید

هر کدام  1عدد
هر کدام  2عدد
 1عدد
 2عدد
 1عدد
 1عدد
 1عدد
 1عدد
هر کدام  1عدد
 1عدد
 1عدد

نداشتن وسایل مناسب = عملكرد ضعيف تر = نمره کمتر

هدف و جایگاه آموزشي : Log Book
 Log Bookیا کارنما ،دفترچه اي جهت ثبت مستندات کليه فعاليتهاي علمي و عملي دانشجو است ،بررسي عملکرد
دانشجویان در فرآیند آموزش یکي از ارکان اصلي ارتقاء کيفيت آموزشي مي باشد و هدف کارنما عالوه بر بررسي عملکرد
دانشجویان ،ابزاري جهت عيني کردن ارزشيابي دانشجو و ارزیابي برنامه آموزشي دانشکده مي باشد.
توصيه ها و مقررات:
 ) 1دانشجویان موظفند فرم مربوطه را در کمال دقت تکميل کرده و در هر روز به تأیيد استاد مربوطه برسانند ،بدیهي است
در صورت عدم تکميل مناسب فرم ها ،نتایج آن به عهده دانشجو مي باشد.
 )2دانشجویان موظفند در نگهداري ا ین مجموعه نهایت دقت را بعمل آورند زیرا در صورت مفقود شدن ،گروه آموزشي یا
دانشکده در قبال موارد ثبت شده قبلي ،مسئوليتي نخواهند داشت .
 ) 3در صورتيکه دانشجو در جریان تکميل صفحات کارنما نياز به برگه هاي اضافي داشته باشد ،باید برگه ها به مهر
آموزش مهمور شود.
 )4در صورتيکه گروه آموزشي تصميم به ایجاد تغييرات جزئي در برخي از صفحات کارنما را داشته باشد ،پس از انجام
هماهنگي هاي درون گروهي به اطالع دانشجویان خواهد رسيد.
 ) 5آراستگي ظاهري متناسب با شئونات دانشجویي و حرمت در محيط کار جهت حضور در بخش ترميمي ضروري است و
دا نشجویان موظفند اصول اخالقي را در برخورد با اساتيد و پرسنل بخش در طي دوره رعایت نمایند .
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 )6دانشجویان باید رأس ساعات مقرر در بخش حضور یافته و ضمناّ در صورت ضرورت هرگونه جابجایي در برنامه
آموزشي ،باید از قبل با آموزش دانشکده و گروه آموزشي مربوطه هماهنگي هاي الزم صورت گيرد .
 ) 7غيبت موجه بيش از یک جلسه به منزله نمره صفر براي دانشجو خواهد بود وآموزش هيچ گونه مسئوليتي در قبال آن
نخواهد داشت .
 )8جهت واحد ترميمي عملي بایستي:
الف) پرونده بيمار به صورت کامل ( اسم ،آدرس و تلفن و مشخصات کلي بيمار ،تاریخچۀ پزشکي ،بررسي رادیوگرافي و
معاینۀ کلينيکي ) ،تأیيدیۀ درمان و قبض صندوق تکميل شود .
ب) تکميل  : Log Bookالزم به ذکر است موارد مشخص شده در  Log Bookحداقل کار عملي مي باشد و ممکن است با
نظر استاد مربوطه این موارد افزایش یابد.

نحوۀ ارزشيابي واحد عملي :
 -1انجام  requirementمشخص شده در  Log Bookبا تأیيدیۀ استاد مربوطه ( % 55نمره )
(شامل مراحل :تهيه حفره اوليه و ثانویه -حفاظت پالپي درصورت لزوم -نحوه انجام ترميم -ایزوالسيون  -کنترل
عفونت -نحوه حضور در بخش -همراه داشتن وسایل موردنياز و ) ...
تذکر :در صورت غيبت موجه یک جلسه ،اکسپوژر مکانيکي و عدم رعایت کنترل عفونت ،نمره اختصاص یافته به آن جلسه
صفر مي باشد.
 -2امتحان تئوري ( % 30نمره)
 -3امتحان عملي پایان بخش ( در یکي از دو جلسه پایاني بخش با هماهنگي استاد مربوطه در شروع کار) (  %15نمره)

 Requirementمورد نياز ترميمي عملي :2
 8عدد ترميم آمالگام کالس  II ، 2عدد ترميم کامپوزیت کالس  II ، 4عدد ترميم کامپوزیت کالس  III ، 2عدد ترميم
آمالگام کالس V
دانشجویان موظف هستند در نگهداري مجموعه دفتر فعاليت روزانه  Log Bookخود نهایت دقت را به عمل آورند و
مسئوليت حفظ آن فقط بر عهدۀ دانشجو مي باشد  .بدیهي است که مفقود شدن آن مي تواند منجر به مشکالت جدي در
امر گذراندن واحد مربوطه گردد.
وارد نمودن اطالعات الزم به  Log Bookو ثبت امضاء استاد مربوطه پس از هر نوع اقدام درماني الزامي است .
تکميل  Log Bookنباید منجر به اختالل در کار درماني بيمار شود.
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جدول  :2ليست ثبت روزانه فعاليت های عملي دانشجویان دندانپزشكي
(ترميمي عملي )2
نام و نام خانوادگي:

ردیف

تاریخ

شماره دانشجویي:

دندان

نام بيمار

شماره پرونده

ترميم کالس  IIآمالگام
1
2
3
4
5
6
7
8
ترميم کالس  IIکامپوزیت
1
2

5

توضيحات ( وسعت ترميم -روش

استاد مربوطه

ایجادگير -وضعيت پالپي)

و امضاء
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ترميم کالس  IIIکامپوزیت

1

2

3

4

ترميم کالس  Vآمالگام

1

2
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