دانشکده دندانپزشکی – بخش ارتودنسی
قوانین و مقررات بخش اتودنسی:
 .1ساعت حضور در بخش های صبح  03:9و بخش های بعد از ظهر ساعت  1:311می باشد و ساعت پایان بخش
 133:9و  11می باشد .حق خروج از بخش تنها با اجازه از استاد مربوطه و در غیاب ایشان با هماهنگی با مسئول
بخش ارتودنسی صورت می گیرد.
 .3استفاده از تلفن همراه در داخل بخش ممنوع می باشد.
 .:پوشیدن روپوش ،نصب اتیکت و فراهم کردن وسایل موردنیاز بیمارقبل از شروع بخش ( پرونده ،وسابل
قالبگیری در صورت داشتن مریض استارت) الزامی می باشد.
 .4حداکثر غیبت مجاز برای واحد عملی  3غیبت بوده و تجاوز از این میزان منجر به نمره صفر برای آن واحد
خواهد بود.
 .1سه تاخیر یک غیبت به شمار می رود.
 3 .1نمره حضور و غیاب 8 ،نمره پذیرش  -فالوآپ بیمار و تکمیل پرونده  : ،نمره سمینار و  7نمره امتحان نهایی
مجموع  39نمره پایانی واحد عملی خواهد بود.
 .7مسئولیت مدارک و پرونده بیماران به عهده دانشجو خواهد بود و مفقود شدن هریک از مدارک یا پرونده منجر
به نمره صفر از قسمت نمره مربوط به پذیرش و فالوآپ بیمار( اشاره در بند  )1می شود.
 .8فاصله بین قالبگیری  workingو تحویل پالک بیمار ،مگر به صالحدید استاد مربوطه ،نبایستی بیش از دوهفته
باشد .در غیر این صورت نمره دانشجو از قسمت پذیرش و فالوآپ بیمار  :نمره بجای  8نمره محاسبه می شود.
 .0خاتمه درمان به هر دلیلی شامل شروع فاز ریتنشن ،انصراف بیمار و  ،...بایستی در پرونده مشخص گردیده به
امضای استاد مربوطه برسد و پرونده و تمام مدارک بیمار به منظور بایگانی تحویل مسئول بخش ارتودنسی
گردد.
 .19تمام فعالیت های انجام شده در هر روز بایستی در پرونده بیمار ،ثبت و به امضای استاد مربوطه برسد و همچنین
ارزشیابی در  loge bookصورت گیرد.
 .11قالبگیری یا هرنوع کار درمانی در غیاب استاد در بخش ،ممنوع می باشد.
 .13مسئولیت نگهداری از پالیرها و سایر وسایل در زمان تحویل به دانشجو ،به عهده دانشجو بوده و در صورت
آسیب یا گم کردن وسایل  ،دانشجو موظف به جایگزینی آنها خواهد بود.
گروه ارتودنسی

