به نام خدا

الگ بوک گروه پروتزهای دندانی دانشکده دندانپزشکی
دانشگاه علوم پزشکی ایالم
Log Book

*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

گزارش عملکرد فانتوم پروتز کامل عملی دانشکده دندانپزشکی ایالم
نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:

ردیف

عنوان پروژه

۱

قالبگیری اولیه ( 0.75نمره)
ریختن قالب( 0.75نمره)

۲

ساخت تری اختصاصی( ۱نمره)

۳

بوردرمولدینگ فک باال( ۱نمره)
بوردرمولدینگ فک پایین( ۱نمره)

۴

آموزش قالبگیری نهایی( ۱نمره)
 Beadingو  ۱( Boxingنمره)
تهیه کست نهایی( ۱نمره)

5

تهیه رکورد بیس و ریم اکلوژن( ۱نمره)

۶

رکورد گیری و سوار کردن به آرتیکوالتور( ۱.5نمره)

7

چیدن دندان های قدامی( ۱نمره)

۸

چیدن دندان های خلفی( ۱نمره)

9

مدالژ( ۱نمره)

۱0

مفل گذاری ( ۱نمره)
پخت دنچر( ۱نمره)

۱۱

پرداخت و پالیش پروتز( ۱نمره)

۱۲

تحویل کار نهایی( ۲نمره)

نمره

نام و امضای استاد مربوطه

نقاط ضعف و عملکرد دانشجو

*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

گزارش عملکرد پروتز کامل عملی  1دانشکده دندانپزشکی ایالم
نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجویی:
ردیف

عنوان

۱

تکمیل پرونده( 0.5نمره)
تهیه گرافی مناسب و قالبگیری اولیه( ۱نمره)

۲

تنظیم تری اختصاصی در دهان( 0.5نمره)
بردر مولد( ۱.5نمره)
قالب نهایی فک باال( ۱نمره)

۳

تنظیم تری اختصاصی در دهان( 0.5نمره)
بردر مولد ( ۱نمره)
قالب نهایی فک پایین( ۱نمره)

۴

بیدینگ  ،باکسینگ ( 0.5نمره)
تهیه کست نهایی( 0.5نمره)
ساخت بیس و وکس ریم(0.5نمره)

5

تنظیم بیس و وکس ریم در دهان بیمار( ۱نمره)
ثبت روابط فکین( ۱نمره)

۶

امتحان دندان های قدامی چیده شده در دهان( ۱نمره)

7

امتحان دندان های خلفی چیده شده در دهان( ۱نمره)

۸

ثبت مجدد روابط فکی و ریمانت در صورت نیاز

9

مدالژ( ۱نمره)

۱0

مفل گذاری و ریمانت( ۱نمره)

۱۱

تحویل و آموزش بیمار( ۱نمره)

۱۲

برطرف کردن اشکاالت پس از تحویل( ۱نمره)

۱۳

پیگیری بیمار ۳جلسه( ۱.5نمره)

نمره

نام و امضای استاد مربوطه

نقاط ضعف و عملکرد دانشجو

*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

گزارش عملکرد پروتز کامل عملی  2دانشکده دندانپزشکی ایالم
نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجویی:
ردیف

عنوان

۱

تکمیل پرونده( 0.5نمره)
تهیه گرافی مناسب و قالبگیری اولیه( ۱نمره)

۲

تنظیم تری اختصاصی در دهان( 0.5نمره)
بردر مولد( ۱.5نمره)
قالب نهایی فک باال( ۱نمره)

۳

تنظیم تری اختصاصی در دهان( 0.5نمره)
بردر مولد (۱نمره)
قالب نهایی فک پایین( ۱نمره)

۴

بیدینگ  ،باکسینگ ( 0.5نمره)
تهیه کست نهایی( 0.5نمره)
ساخت بیس و وکس ریم( 0.5نمره)

5

تنظیم بیس و وکس ریم در دهان بیمار( ۱نمره)
ثبت روابط فکین( ۱نمره)

۶

امتحان دندان های قدامی چیده شده در دهان( ۱نمره)

7

امتحان دندان های خلفی چیده شده در دهان( ۱نمره)

۸

ثبت مجدد روابط فکی و ریمانت در صورت نیاز

9

مدالژ( ۱نمره)

۱0

مفل گذاری و ریمانت( ۱نمره)

۱۱

تحویل و آموزش بیمار( ۱نمره)

۱۲

برطرف کردن اشکاالت پس از تحویل( ۱نمره)

۱۳

پیگیری بیمار ۳جلسه( ۱.5نمره)

نقاط ضعف و عملکرد دانشجو
نمره

نام و امضای استاد مربوطه

*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

گزارش عملکرد فانتوم پروتز پارسیل عملی دانشکده دندانپزشکی ایالم
نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجویی:

عنوان پروژه

ردیف

نمره

نام و امضای استاد مربوطه

نقاط ضعف و عملکرد دانشجو

توانایی طبقه بندی انواع بی دندانی در پروتز پارسیل (۱
نمره)
1

قالبگیری اولیه( ۱نمره)
ساخت کست اولیه( ۱نمره)

2

تراش رست سیت( ۱.5نمره)

3

ساخت تری اختصاصی( ۱نمره)

4

سوروی کردن و ارائه طرح درمان( ۲نمره)

5

طراحی پروتز پارسیل( ۱نمره)

6

بوردر مولد و قالبگیری نهایی در پروتز پارسیل ( ۱.5نمره)

7

ساخت کست نهایی( ۱نمره)
سوروی کردن ( ۱نمره)

8

طراحی مستر کست ( ۱.5نمره)
نوشتن دستور البراتوار( ۱نمره)

9

انجام وکس آپ( ۱.5نمره)

10

چیدن دندان بر روی بیس( ۱نمره)
پخت پارسیل آکریلی( ۱نمره)

11

پالیش( ۱نمره)
*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

گزارش عملکرد پروتز پارسیل عملی  1دانشکده دندانپزشکی ایالم
نام و نام خانوادگی:
شماره دانشجویی:

ردیف

عنوان پروژه

1

تکمیل پرونده ،تهیه گرافی مناسب و قالبگیری اولیه( ۱.5نمره)

نمره

نام و امضای استاد مربوطه

نقاط ضعف و عملکرد دانشجو

سوروی کردن کست اولیه( ۱نمره)
2

تایید تری اختصاصی توسط استاد مربوطه(۱.5نمره)
تراش رست سیت بر روی دندان های پایه( ۱نمره)

3

بردرمولد( ۱نمره)
قالب گیری نهایی( ۱نمره)
سوروی کردن کست نهایی( 0.5نمره)

4

ترسیم طرح درمان بر روی کست( ۱.5نمره)
نگارش دستور کار البراتواری و ارسال کست به البراتوار( ۱نمره)
امتحان فریم ( ۱نمره)

5

6

ثبت سنتریک ( ۱نمره)
امتحان دندان های چیده شده( ۱نمره)
مدالژ ( ۱نمره)

7

پخت ( ۱نمره)
پالیش( ۱نمره)

8

تحویل( ۱نمره)

9

برطرف کردن مشکالت بعد از تحویل( ۱نمره)
*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

گزارش عملکرد پروتز پارسیل عملی  2دانشکده دندانپزشکی ایالم
نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجویی:

ردیف

عنوان پروژه

1

تکمیل پرونده ،تهیه گرافی مناسب و قالبگیری اولیه( ۱.5نمره)

نمره

نام و امضای استاد مربوطه

نقاط ضعف و عملکرد دانشجو

سوروی کردن کست اولیه( ۱نمره)
2

تایید تری اختصاصی توسط استاد مربوطه(۱.5نمره)
تراش رست سیت بر روی دندان های پایه( ۱نمره)

3

بردرمولد( ۱نمره)
قالب گیری نهایی( ۱نمره)
سوروی کردن کست نهایی( 0.5نمره)

4

ترسیم طرح درمان بر روی کست( ۱.5نمره)
نگارش دستور کار البراتواری و ارسال کست به البراتوار( ۱نمره)
امتحان فریم ( ۱نمره)

5

6

ثبت سنتریک ( ۱نمره)
امتحان دندان های چیده شده( ۱نمره)
مدالژ ( ۱نمره)

7

پخت ( ۱نمره)
پالیش( ۱نمره)

8

تحویل( ۱نمره)

9

برطرف کردن مشکالت بعد از تحویل( ۱نمره)

*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

گزارش عملکرد فانتوم ثابت دانشکده دندانپزشکی ایالم

نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجویی:
عنوان

ردیف

نمره

نام و امضای استاد مربوطه

نقاط ضعف و عملکرد دانشجو

قالبگیری اولیه( 0.5نمره)
۱

ریختن قالب ها( 0.5نمره)
مانت کست ها( 0.5نمره)
تراش روکش متال سرامیک دندان خلفی( ۱.5نمره)

۲

۳

تراش روکش متال سرامیک دندان قدامی( ۱.5نمره)

۴

تراش روکش تمام سرامیک دندان سانترال( ۱.5نمره)

5

تراش بریج( ۳نمره)

۶

ساخت روکش موقت( ۲نمره)
تهیه قالب نهایی( ۱نمره)

7

۸

ساخت دای کست( ۲نمره)
 ditchکردن( ۱نمره)

9

وکس آپ( ۱نمره)

۱0

ساخت پست و کور( ۲نمره)

*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

گزارش عملکرد پروتز ثابت عملی  1دانشکده دندانپزشکی ایالم

نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجویی:
ردیف

عنوان

۱

معاینه بیمارو تشکیل پرونده ( 0.5نمره)
تهیه قالب اولیه( 0.5نمره)

۲

آماده سازی کانال جهت ساخت الگوی پست( 0.75نمره)
تراش اولیه دندان ( 0.75نمره)
ساخت الگوی رزینی پست( ۱نمره)

۳

تنظیم پست ریختگی ( ۱نمره)
سمان کردن پست و کور( ۱نمره)

۴

تراش دندان جهت روکش متال سرامیک ( ۲نمره)
نخ گذاری ( 0.5نمره)
تهیه قالب نهایی ( ۲نمره)
ساخت رستوریشن موقت( ۲نمره)

5

امتحان فریم ( ۱نمره)
انتخاب رنگ( 0.5نمره)

۶

امتحان پرسلن( ۱.5نمره)

7

تنظیم رستوریشن و سمان موقت رستوریشن( ۲نمره)

۸

فالوآپ بیمار و سمان کردن نهایی رستوریشن( ۱نمره)

نام و امضای استاد مربوطه

نقاط ضعف و عملکرد دانشجو

نمره

*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

گزارش عملکرد پروتز ثابت عملی  2دانشکده دندانپزشکی ایالم

نام و نام خانوادگی :
شماره دانشجویی:
ردیف

۱

عنوان

نمره

نام و امضای استاد مربوطه

نقاط ضعف و عملکرد دانشجو

معاینه بیمارو تشکیل پرونده ( 0.5نمره)
تهیه قالب اولیه( 0.5نمره)
آماده سازی کانال جهت ساخت الگوی پست( 0.75نمره)

۲

تراش اولیه دندان ( 0.75نمره)
ساخت الگوی رزینی پست( ۱نمره)

۳

تنظیم پست ریختگی ( ۱نمره)
سمان کردن پست و کور( ۱نمره)
تراش دندان جهت روکش متال سرامیک ( ۲نمره)

۴

نخ گذاری ( 0.5نمره)
تهیه قالب نهایی ( ۲نمره)
ساخت رستوریشن موقت( ۲نمره)

5

امتحان فریم ( ۱نمره)
انتخاب رنگ( 0.5نمره)

۶

امتحان پرسلن( ۱.5نمره)

7

تنظیم رستوریشن و سمان موقت رستوریشن( ۲نمره)

۸

فالوآپ بیمار و سمان کردن نهایی رستوریشن( ۱نمره)

*دانشجو می بایستی قبل از شروع دموی جدید ،نمره مربوط به دموی قبل خود را از استاد مربوطه دریافت
کند در غیر این صورت نمره آیتم صفر رد خواهد شد.
*در پایان ترم ،این گزارش به مدیر گروه پروتز تحویل گردد.
* 2نمره در کلیه واحدها برای حضور به موقع دانشجویان در بخش و رعایت کنترل عفونت درنظر گرفته شده
است.

