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داًطجَ :
سبل ٍرٍد:
اسبتیذ دٍرُ:

ضوبرُ داًطجَیی:

ّ ذف ٍ جبیگبُ آهَزضی :Log book
گسارش رٍزاًِ ( ،)logbookدفترچِ است کِ ضوي ثیبى اّذاف کلی درس ٍ رًٍذ دٍرُ عولکرد داًطجَ را در ایي درسی عولی
ٍ در ایي دٍرُ ثجت هی ًوبیذ
 چگًَگی تکویل  :log bookپس از کست هْبرت در ّر هرحلِ،قسوت جذاٍل را ضخػب تکویل ًوَدُ ٍ ثِ تبییذ استبد
هرثَعِ ًیس رسبًذُ ضَد ٍ .در پبیبى ّر جلسِ ،ایي دفترچِ را ثِ هسئَل هرثَعِ تحَیل ًوبییذ.
 تَغیِ ٍ هقررات:
- 1تکویل فرم در کوبل دقت تَسظ داًطجَ ٍ تبییذ آى تَسظ استبد هرثَعِ در ّررٍز الساهی هی ثبضذ.ثذیْی است عذم
تکویل هٌبست ،هجَة تضییع حقَق ضوب خَاّذ ضذ.
 - 2حضَر در کالسّبی آهَزضی عولی ارائِضذُ تَسظ اسبتیذ ٍاًجبم تکبلیف هحَلِ در هَعذ هقرر
 - 3آراستگی ظبّری هتٌبست ثب ضأى داًطجَ ضبهل رٍپَش دارای آرم داًطگبُ ثب اتیکت ضٌبسبئی
 - 4رعبیت اغَل اخالقی در ثرخَرد ثب اسبتیذ ٍ پرسٌل ثخص
 - 5رعبیت قَاًیي آهَزضی هرثَط ثِ حضَرٍغیبة ٍ حضَر ثِهَقع در اهتحبًبًت در عَل ٍ پبیبىترم
- 6عذم ّرگًَْجبثجبیی در ثرًبهِ آهَزضی  ،ثذٍى ّوبٌّگی ثب هذیر گرٍُ
- 7خبهَش ًوَدى تلفي ّوراُ
- 8در غَرت اًجبم ّرگًَِ فعبلیت خبظ در راثغِ ثب اّذاف ثخص هستٌذات ثِ استبد هرثَعِ ارائِ ضَد
 اّذاف آهَزضی دٍرُ:
تَاًبیی تطخیع پَسیذگی ثیيدًذاًی
تَاًبیی تراش ٍ ترهین حفرات Iسغحی
تَاًبیی تراش ٍ ترهین حفرات سرٍیکبلی

 حذاقلّبی آهَزش()Requirment
تْیِ ٍ ترهین حفرات  16دًذاى ثر اسبس اغَل آهَزضی دادُضذُ
 فْرست هراجع:
)Art and science of operative dentistry(2013
)Fundamental ofoperative dentistry(2013
 اّذاف آهَزضی دٍرُ:
تَاًبیی تطخیع پَسیذگی ثیيدًذاًی
تَاًبیی تراش ٍ ترهین حفرات Iسغحی
تَاًبیی تراش ٍ ترهین حفرات سرٍیکبلی
 حذاقلّبی آهَزش()Requirment
تْیِ ٍ ترهین حفرات  16دًذاى ثر اسبس اغَل آهَزضی دادُضذُ
 فْرست هراجع:
)Art and science of operative dentistry(2013
Fundamental ofoperative dentistry(2013

هْبرتّبیی کِ داًطجَ ثبیذدر عَل دٍرُ ثیبهَزد:
)1هْبرتّبی اخالقحرفِای:
رعبیت هقررات درٍى ثخطی
رعبیت اغَل اخالقی در هراحل درهبى ثیوبراى
آهَزش ثیوبراى
)2هْبرتّبی ًگرضی:
درک اّویت اًجبم درهبى ثرای ثیوبر ٍ جبهعِ
)3هْبرتّبی ثبلیٌی:
4هَردترهین کالسIIآهبلگبم
4هَردترهین کالسvآهبلگبم
4هَرد ترهین کالسIIکبهپَزیت
4هَرد ترهین کالسvکبهپَزیت
)4کٌترل عفًَت

ًحَُ هحبسجِ ًورُ:
ارتجبط ثب ثیوبر ٍتطکیل پرًٍذُ

ً1ورُ

تْیِ حفرُ

ً 4ورُ

ترهین حفرُ

ً 4ورُ

حضَر هرتت در ثخص

ً1ورُ

رعبیت کٌترل عفًَت

ً1ورُ

ارزیبثی گسارش کبر دٍرُ

ً 3ورُ

اهتحبى پبیبىترم اسکی

ً 4ورُ

سویٌبر

ً2ورُ

عٌَاى سویٌبر:
تبریخ ارائِ سویٌبر:
کیفیت ارائِ سویٌبر:
الف)جوع آٍری هغبلت
ة) استفبدُ از هراجع هٌبست
ج) استفبدُ از تکٌَلَشی جذیذ آهَزضی
د)ًحَُ Presentation
ًورُ کلی سویٌبر:

 گسارش کلی از ثیوبراى در عَل یک دٍرُ:

ًبم ثیوبر

تبریخ هراجعِ

اًتخبة ثیوبر ثراسبس رادیَ گرافیکی ٍ هعبیٌِ کلیٌیکی

تطکیل پرًٍذُ

اًجبم تستْبی حیبتی پبلپ ٍ پری اپیکبل

تطخیع پَسیذگی دٍ یب سِ سغحی

تطخیع ثیوبری پبلپ ٍ پری اپیکبل ثب ًظر استبد هرثَعِ

اًجبم ثی حسی هَضعی

تْیِ حفرُ ثر اسبس اغَل تْیِ حفرُ

ثرقراری ایسٍالسیَى

کبرثرد ثیس ٍالیٌر هٌبست

ترهین حفرُ

پرکردى آهبلگبم کبرٍیٌگ ٍثرضیٌگ

تٌظین ارتجبط اکلَزالی

چک کردى توبس پرٍگسیوبلی

ثجت تَغیِ ّبی استبد ٍ رکر ًقبط قَت ٍ ضعف داًطجَ

جذٍال هرثَعِ هطخع فرهبییذ.

ًبم ٍ اهضبء استبد

استبد هحترم لغفب کیفیت کبر ثبلیٌی داًطجَ را ثب کذّبی:قبثل قجَل(کذً ٍ)Aیبز ثِ اغالح دارد(کذ ٍ )Bغیرقبثل قجَل(کذ )Cدر

 اظْبر ًظر کلی استبد:
عٌَاى هْبرت

ثسیبر

خَة

هتَسظ

ضعیف

ثسیبر ضعیف

ًبم ٍ

خَة

16-18

14-16

12-14

کوتراز12

اهضبءاستبد

18-20
اخالق حرفِ ای

کٌترل عَفٌت
ًگرضی
ثبلیٌی

تبریخ

داًطگبُ علَم پسضکی ایالم
ثخص ترهیوی داًطکذُ دًذاًپسضکی
گسارش کبر داًطجَ...........................
ضوبرُ

تبریخ

ًبم ثیوبر

ضرح کبر

اهضبءاستبد راٌّوب

