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دفتشچِ ثجت فعبلیتْبی عولی داًطجَیبى دکتشای حشفِ ای
)(LOG BOOK
گشٍُ تشهیوی
دکتش هحوذ سضب سلغبًی
تشهیوی عولی3

داًطجَ :
سبل ٍسٍد:
اسبتیذ دٍسُ:

ضوبسُ داًطجَیی:

ّ ذف ٍ جبیگبُ آهَصضی :Log book
گضاسش سٍصاًِ ( ،)logbookدفتشچْبی است کِ ضوي ثیبى اّذاف کلی دسس ٍ سًٍذ دٍسُ عولکشد داًطجَ سا دس ایي دسس
عولی ٍ دس ایي دٍسُ ثجت هی ًوبیذ
 چگًَگی تکویل  :log bookپس اص کست هْبست دس ّش هشحلِ،قسوت جذاٍل سا ضخػب تکویل ًوَدُ ٍ ثِ تبییذ استبد
هشثَعِ ًیض سسبًذُ هی ضَد ٍ .دس پبیبى ّش جلسِ ،ایي دفتشچِ سا ثِ هسئَل هشثَعِ تحَیل ًوبییذ.
 تَغیِ ٍ هقشسات:
- 1تکویل فشم دس کوبل دقت تَسظ داًطجَ ٍ تبییذ آى تَسظ استبد هشثَعِ دس ّشسٍص الضاهی هی ثبضذ.ثذیْی است عذم
تکویل هٌبست ،هجَة تضییع حقَق ضوب خَاّذ ضذ.
 - 2حضَس دس کالس ّبی آهَصضی عولی اسائِ ضذُ تَسظ اسبتیذ ٍاًجبم تکبلیف هحَلِ دس هَعَد هقشس
 - 3آساستگی ظبّشی هتٌبست ثب ضبى داًطجَ ضبهل سٍپَش داسای آسم داًطگبُ ثب اتیکت ضٌبسبئی
 - 4سعبیت اغَل اخالقی دس ثشخَسد ثب اسبتیذ ٍ پشسٌل ثخص
 - 5سعبیت قَاًیي آهَصضی هشثَط ثِ حضَس ٍ غیبة ٍ حضَس ثِ هَقع دس اهتحبًبًت دس عَل ٍ پبیبى تشم
- 6عذم ّش گًَِ جب ثِ جبیی دس ثشًبهِ آهَصضی  ،ثذٍى ّوبٌّگی ثب هذیش گشٍُ
- 7خبهَش ًوَدى تلفي ّوشاُ
- 8دس غَست اًجبم ّش گًَِ فعبلیت خبظ دس ساثغِ ثب اّذاف ثخص هستٌذات ثِ استبد هشثَعِ اسائِ ضَد
 اّذاف اهَصضی دٍسُ:
 تشاش ٍ تشهین دًذاًْبی عػت کطی ضذُ ثَدى کبسثشد پست:پس اص اًجبم هشاحل آهبدُ سبصی دًذاى عػت کطی ضذُ تشهین
تَسظ کبهپَصیت ٍ یب آهبلگبم اًجبم هی ضَد.

 تشاش ٍ تشهین دًذاًْبی عػت کطی ضذُ ثب کبسثشد پست :اًجبم هشاحل آهبدُ سبصی دًذاى عػت کطی* اًجبم هشاحل
کبسثشد پست پیص سبختِ فلضی* اًجبم تشهین تَسظ آهبلگلن یب کبهپَصیت
 تشاش ٍ تشهین دًذاًْب ثب پَضص کبسپ تَسظ کبهپَصیت یب آهبلگبم :تطخیع کبسپْبی ضعیف ضذُ* تطخیع ضشٍست
اًجبم پَضص کبسپ* آهبدُ کشدى دًذاى جْت پَضطکبسپ* اًجبم تشهین تَسظ کبهپَصیت یب آهبلگبم
 تشاش ٍ تشهین دًذاًْبی ثب پَضص کبسپ ثب کبسثشد پیي :TMSتطخیع لضٍم استفبدُ اص پیي  TMSدس هحل هٌبست دس
حفشُ*اًجبم هشاحل پیي گزاسی دس حفشُ* اًجبم تشهین تَسظ کبهپَصیت یب آهبلگبم
 حذاقل ّبی آهَصش()Requirment
تْیِ ٍ تشهین حفشات  4هَسد دًذاًْبی دسهبى سیطِ ضذُ ثذٍى کبسثشد پست
تْیِ ٍ تشهین حفشات 4هَسد دًذاًْبی دسهبى سیطِ ضذُ ثب کبسثشد پست
تْیِ ٍ تشهین حفشات 4هَسد دًذاًْبی ثب پَضص کبسپ تَسظ آهبلگبم یب کبهپَصیت
تْیِ ٍ تشهین حفشات 4هَسد دًذاًْبی ثب پَضص کبسپ ثب کبسثشد پیيTMS
 فْشست هشاجع:
)Art and science of operative dentistry(2013
)Fundamental ofoperative dentistry(2013

هْبستْبیی کِ داًطجَ ثبیذدس عَل دٍسُ ثیبهَصد:
)1هْبستْبی اخالق حشفِ ای:
سعبیت هقشسات دسٍى ثخطی
سعبیت اغَل اخالقی دس هشاحل دسهبى ثیوبساى
آهَصش ثیوبساى
)2هْبستْبی ًگشضی:
دسک اّویت اًجبم دسهبى ثشای ثیوبس ٍ جبهعِ
)3هْبستْبی ثبلیٌی:
تْیِ ٍ تشهین حفشات  4هَسد دًذاًْبی دسهبى سیطِ ضذُ ثذٍى کبسثشد پست
تْیِ ٍ تشهین حفشات 4هَسد دًذاًْبی دسهبى سیطِ ضذُ ثب کبسثشد پست
تْیِ ٍ تشهین حفشات 4هَسد دًذاًْبی ثب پَضص کبسپ تَسظ آهبلگبم یب کبهپَصیت
تْیِ ٍ تشهین حفشات 4هَسد دًذاًْبی ثب پَضص کبسپ ثب کبسثشد پیيTMS
)4کٌتشل عفًَت

ًحَُ هحبسجِ ًوشُ:
استجبط ثب ثیوبس ٍتطکیل پشًٍذُ

ً1وشُ

تْیِ حفشُ

ً 4وشُ

تشهین حفشُ

ً 4وشُ

حضَس هشتت دس ثخص

ً1وشُ

سعبیت کٌتشل عفًَت

ً1وشُ

اسصیبثی گضاسش کبس دٍسُ

ً 3وشُ

اهتحبى پبیبى تشم اسکی

ً 4وشُ

سویٌبس

ً2وشُ

عٌَاى سویٌبس:
تبسیخ اسائِ سویٌبس:
کیفیت اسائِ سویٌبس:
الف)جوع آٍسی هغبلت
ة) استفبدُ اص هشاجع هٌبست
ج) استفبدُ اص تکٌَلَطی جذیذ آهَصضی
د)ًحَُ Presentation
ًوشُ کلی سویٌبس:

 گضاسش کلی اص ثیوبساى دس عَل یک دٍسُ:

ًبم ثیوبس

تبسیخ هشاجعِ

اًتخبة ثیوبس ثشاسبس سادیَ گشافیکی ٍ هعبیٌِ کلیٌیکی

تطکیل پشًٍذُ

اًجبم تستْبی حیبتی پبلپ ٍ پشی اپیکبل

تطخیع پَسیذگی دٍ یب سِ سغحی

تطخیع ثیوبسی پبلپ ٍ پشی اپیکبل ثب ًظش استبد هشثَعِ

اًجبم ثی حسی هَضعی

تْیِ حفشُ ثش اسبس اغَل تْیِ حفشُ

ثشقشاسی ایضٍ السیَى

کبسثشد ثیس ٍالیٌش هٌبست

تشهین حفشُ

پشکشدى آهبلگبم کبسٍیٌگ ٍثشضیٌگ

تٌظین استجبط اکلَصالی

چک کشدى توبس پشٍگضیوبلی

ثجت تَغیِ ّبی استبد ٍ رکش ًقبط قَت ٍ ضعف داًطجَ

جذٍال هشثَعِ هطخع فشهبییذ.

ًبم ٍ اهضبء استبد

استبد هحتشم لغفب کیفیت کبس ثبلیٌی داًطجَ سا ثب کذّبی:قبثل قجَل(کذً ٍ)Aیبص ثِ اغالح داسد(کذ ٍ )Bغیشقبثل قجَل(کذ )Cدس

 اظْبس ًظش کلی استبد:
عٌَاى هْبست

ثسیبس

خَة

هتَسظ

ضعیف

ثسیبس ضعیف

ًبم ٍ

خَة

16-18

14-16

12-14

کوتشاص12
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18-20
اخالق حشفِ ای

کٌتشل عَفٌت
ًگشضی
ثبلیٌی

تبسیخ

داًطگبُ علَم پضضکی ایالم
ثخص تشهیوی داًطکذُ دًذاًپضضکی
گضاسش کبس داًطجَ...........................
ضوبسُ

تبسیخ

ًبم ثیوبس

ضشح کبس

اهضبءاستبد ساٌّوب

