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هدف و جايگاه آموزشي: Log Book
گزارش روزانه ، Log Bookدفتر چه اي است که ضمن بيان اهداف کلي درس و روند دوره ،عملکرد دانشجو را در
اين درس و در اين دوره ثبت مي نمايد .پايش عملکرد دانشجويان در فرآيند آموزشي يکي از ارکان اصلي جهت ارتقاء
کيفيت مي باشد و هدف  Log Bookعلاوه بر ارائه مطالبي به عنوان راهنماي مطالعاتي  ،ابزاري جهت ارزشيابي
برنامه آموزشي دانشکده نيز مي باشد.

چگونگي تکميل :Log Book






تکميل فرم توسط دانشجو و تاييد آن توسط استاد مربوطه در هر روز الزامي مي باشد.
رعايت کامل مقررات درون بخشي اعلام شده ضروري است.
لطفا در کمال دقت،صداقت و بدون مخدوش شدن اطلاعات ،به تکميل برگه فعاليت بخش اقدام نماييد .بديهي
است عدم تکميل مناسب،موجب تضييع حقوق شما خواهد شد.
برگه فعاليت روزانه،پس از تکميل در بخش به منشي بخش تحويل داده مي شود و در پايان دوره جهت
بررسي به مدير آموزشي گروه تحويل داده خواهد شد.
در صورتي که در طول ترم بيمار ويژه اي( )caseداشتيد لازم است پرونده زرد و برگه مربوطه را نيز از خانم
منشي دريافت نموده وتکميل نماييد.

اهداف اختصاصي در هر يک از حيطه هاي آموزشي :
الف ) حيطه هاي دانشي :
 .1ضايعات پيگمانته شايع دهان را تشخيص و افتراق دهد.
 .2ضايعات شايع دهان با تغييرات سطحي را تشخيص و افتراق دهد.
 .3تظاهرات دهاني ،فکي و صورتي بيماران دريافتکننده پيوند عضو را تشخيص دهد.
 .4تظاهرات دهاني ،فکي و صورتي آلرژي را تشخيص دهد.
 .5ضايعات زخمي تاولي دهان را تشخيص و افتراق دهد.
ب) حيطه ها ي نگرشي :
.1
.2
.3
.4

در برابر افراد سالمند و مبتلايان به بيماري هاي سيستميک احساس مسئوليت کند.
در برابر افراد دردمند احساس مسئوليت داشته باشد.
اصول کنترل عفونت را باور داشته باشد و در برابر انجام آن احساس مسئوليت کند.
به اصول رفتار با بيمار و همکاران باور داشته باشد.

حيطههاي مهارت عملي
 .1ملاحظات دندانپزشکي را در طرح درمان بيماران با سابقه آلرژي را رعايت کند.
 .2ملاحظات دندانپزشکي را در طرح درمان بيماران داراي پيوند عضو را رعايت کند.
 .3توانايي تکميل يک پرونده بيمار با ضايعه دهاني را داشته باشد.
 .4توانايي ارائه طرح درمان ،کنترل و پيگيري بيمار با ضايعته دهاني را داشته باشد.

 .5علاوه بر اهداف ذکرشده در مباحث بيماريهاي عملي يک ،در اين مبحث معاينه کامل مفصل گيجگاهي فکي را
انجام دهد.

حداقل هاي آموزش
 شرکت فعال در کنفرانسهاي داخل بخشي و سمينار
 معاينه و تشکيل پرونده غربالگري و آشنايي با شاخصهاي نرمال دهان
 مقررات درون بخشي :
 اين مقررات لازم الاجرا بوده وهيچ تغييري در آن داده نخواهد شد
 هر دانشجو موظف است که در اولين روز بخش يک قطعه عکس خود را جهت الصاق به
 requirementبه خانم منشي تحويل دهد ودر غير اينصورت آنروز به عنوان غيبت محسوب مي
شود.
 تاخير از بخش به هيچ عنوان قابل بخشش نميباشد .در صورت عدم حضور راس ساعت  9صبح و يا خروج قبل
از ساعت  12آن روز غيبت بوده و  1نمره از نمره نهايي واحد عملي کسر خواهد شد.
 هيچگونه امکان جابجايي از رتيشنها وجود ندارد(مگر با هماهنگي با مسوول درس) و حضور در بخش طبق
ليست آموزش خواهد بود.
 استفاده از هر نوع وسيله مثل لپتاپ ،موبايل ،تبلت و يا حتي ماشينحساب ممنوع بوده در صورت مشاهده به
عنوان غيبت از آن جلسه در بخش خواهد بود.
 هيچ دانشجويي با ظاهر نامرتب ،آشفته و نامنظم و خصوصاً خلاف اصول کنترل عفونت اجازه حضور در بخش را
نخواهد داشت.
 هيچ نوع امکان جبران روز غيبت وجود نخواهد داشت.
 روز دوم حضور در بخش روز امتحان ورودي بخش است .امتحان  3نمره دارد و در صورت عدم کسب  %55از
نمره امکان طيکردن واحد عملي وجود ندارد.
 از روز دوم سمينارها شروع ميشود و هيچ نوع امکان جابجايي زمان يا تاريخ وجود ندارد و در صورت
افتادن نمره سمينار به دانشجو تعلق نميگيرد.






آراستگي ظاهري متناسب با شأن دانشجو و محيط کار بايد رعايت شود.
پوشش مناسب شامل روپوش با اتيکت شناسايي الزامي است.
رعايت اصول اخلاقي در برخورد با اساتيد  ،پرسنل و بيماران از وظايف دانشجو بوده و در غير اين صورت
برخورد خواهد شد.
رعايت قوانين آموزشي مربوط به حضور و غياب الزاميست.
هرگونه جابجايي در برنامه آموزشي  ،بدون هماهنگي با مسوول درس ممنوع ميباشد.

اتفاق-

هيئت علمي گروه:
خانم دکتر ارغوان تنکابني
خانم دکتر مينا خيامزاده
خانم دکتر ندا اکبري
خانم دکتر سارا عاقل
خانم دکتر مريم کوپايي
روش ياد دهي و يادگيري :
آموزش بر بالين بيمار  ،شبيه سازي از طريق وسايل سمعي – بصري ،گروه هاي کوچک  ،سمينار
روش ارزيابي :
روش ارزيابي تکويني در طول دوره (مهارت هاي علمي و عملي بر بالين بيمار)
روش ارزيابي نهايي (امتحان ورود و پايان بخش به صورت کتبياز سمينارهاي داخل بخش و شفاهي در بالين بيمار) و
امتحان عملي پايان بخش که بطور مفصل در ادامه توضيح داده ميشود
مکان آموزشي  :کلينيک – اتاق سمينار

روش محاسبه نمره :
 25نمره عملي شامل قسمتهاي زير است:
 .1امتحان ورود به بخش 3نمره؛ مواد درسي اين امتحان شامل کليه اصول معاينات و آناتومي سر و گردن مي
باشد
 .2امتحان خروج از بخش بصورت کتبي 5نمره؛ مواد درسي اين امتحان شامل مطالب تعيين شده از سمينار هاي
واحد عملي است و ساير مطالب در صورت تصميم گيري به اطلاع شما خواهد رسيد.
 .3امتحان عملي در روز آخر بخش  4نمره در صورت برگزاري در واحد عملي مربوطه که در اين صورت ميانگين
نمره  3بند فوق در نظر گرفته مي شود
 .4امتحان عملي شامل معاينه کامل يک بيمار زير نظر استاد در روز پاياني بخش خواهد بود ،در صورت اعلام
آمادگي دانشجويان مي توانند در هفته آخر روتيشن بطور داوطلبانه انجام شود.
 .5سمينار  3نمره
 .6گزارش مورد  3نمره
 .7حضور وغياب ،نظم و انضباط و تحويل پرونده بيمار با  Follow upو  Requirementو کنترل عفونت2
نمره
ساير موارد زير نيز در طول دوره از نظر مقررات بخش حائز اهميت خواهد بود.
 .8حضور به موقع در بخش و خروج از بخش با هماهنگي با استاد مربوطه
 .9نحوه رفتار با بيمار ( نظير تلاش جهت متقاعد ساختن بيمار به انجام درمان ها يا مشاوره هاي پزشکي لازم ،
راهنمايي بيمار جهت ارجاع به بخش هاي مربوطه و)...

 .15نحوه رفتار با اساتيد  ،پرسنل و ساير دانشجويان
 .11ميزان دقت در تکميل صحيح پرونده بيمار (شامل گرفتن تاريخچه پزشکي و معاينات داخل وخارج دهاني)
 .12ميزان تسلط در تفسير کليشه هاي راديوگرافي مورد لزوم بخش
 .13ميزان احاطه در ارزيابي نتايج حاصله از تاريخچه ،معاينات باليني و پاراکلينيکي
 .14مشارکت فعال در بحث هاي گروهي و يا انفرادي
 .15رعايت اصول کنترل عفونت مصوب دانشکده وانظباط فردي
 .16حضور به موقع در برنامه هاي تنظيمي بخش

توجه  :دانشجويان محترم براي ورود به بخش لازم است حداقل نصف نمره امتحان کتبي ورود به بخش را کسب نمايند
قابل ذکر است  :چنانچه دانشجو در کارهاي فوق برنامه از جمله ترجمه  ،ارائه پوستر و ...شرکت نمايد  2نمره به
صورت تشويقي به جمع نمره هاي فوق اضافه مي گردد.

ارائه سمينار و گزارش مورد ها
در اين قسمت موارد زير داراي اهميت مي باشد:
الف)کيفيت ارائه سمينار توسط دانشجو (جمع آوري مطالب و استفاده از منابع
ب) جمع آوري مطالب و استفاده از مراجع مناسب
ج)استفاده ازتکنولوژي جديد آموزشي
د)نحوه بيان سمينار و ارايه مورد

فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو:
منابع اصلي :
1-Martin S.Greenburg ,Michael Glick , Jonathan A.Ship. Burket´s Oral Medicine.11
edition . 2008.BC Deckerth, Hamilton , Ont.
2-Jams W.Little , Donald A. Falace , Craig S.Miller , Nelson L. Rhodus. Dental
Management Of The Medically Compromised Patient. 7 edition.2013. Mosby
Elsevier.
th

3-Steven L. Bricker Robert P. Langlais , Craig S. Miller . Oral diagnosis , oral
medicine and treatment planning . Second edition .2002 . BC Decker . Hamilton ,
London.
4-Robert P . Langlais , Craig S . Miller , Jill S. Nield Gehrig . Color atlas of common
oral diseases . 4 edition. 2009. Philadelphia . Lippincott Wilkins.

:منابع فرعي
1-Wood & Goaz Diferential Diagnosis (1997)
2-Laboratory Tests Pagana
3-Oral and maxillafacial Medicine : The Basic Of Diagnosis ,Scully crispian 2008.
4-Management Of Temporomandibular Disorders And Occlusion Jeffry P.Okeson
2008
5-Oral pathology Neville (2008)
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:سمينار هاي داخل بخش

توصيه هاي استاد

منابع
Falace  کتاب.1

عنوان
آلرژي
بيماران پيوندي

کتاب  Langlaisصفحات 135تا135

.ضايعات سفيد دهان

ضايعات قرمز دهان

کتاب  Langlaisصفحات 139تا136

کتاب  Langlaisصفحات 147تا145
ضايعات سفيد و قرمز دهان
کتاب  Langlaisصفحات 153تا148

ضايعات پيگمانته

کتاب  Langlaisصفحات 159تا156
تغييرات سطحي (ندولار)
تغييرات سطحي(پاپولوندولار)

کتاب  Langlaisصفحات

161و165و171و 175و147و146

کتاب  Langlaisصفحات
وزيکولوبولوز
171تا162و 168تا162

ضايعات زخمي

کتاب  Langlaisصفحات 177تا172

مهارت هاي باليني:

عنوان
اصول رفتار با بيمار و
آشنايي با تشکيل پرونده
غربالگري و گرفتن
تاريخچه کامل و دقيق
بيمار

مراحل عملياتي
1-Demograohic information
2-Chief Complaint
3-Present Illness
4-Past Medical HX

توصيه هاي استاد

5-Drug HX
7-Family HX
8-Social HX
9-Occupational HX
10-Dental HX
11-Physical Examination
1-NL of lips

انجام معاينات داخل
دهاني و آشنايي با شاخص

2-NL of ventral and dorsal
surface of the tongue

هاي نرمال دندان

3- Tonsils NL of floor of the
mouth
4-NL of hard and soft palate

انجام

Vitality Test

در

موارد لازم

5- NL of buccal mucosa
-1تشخيص ضرورت انجام
Test
-2آشنايي با انواع تست ها وتفسير آنها
-3انجام انواع تست هاي

Vitalityبه

روش صحيح
-4نتيجه گيري نهايي از تفسير تستها و
طرح درمان

انجام معاينات خارج

-1تشخيص ضرورت انجام فعاليت خارج

دهاني

دهاني
-2آشنايي با اتيولوژي مشکلات شايع و
ابتدايي عضلات جونده و مفصل گيجگاهي
فکي
-3انجام معاينات مفصل گيجگاهي عضلات
جونده و غدد لنفاوي – غدد بزاقي – غده
تيروئيد ،اعصاب مغزي
-4تفسير اطلاعات به دست آمده و نتيجه
گيري از انجام معاينات

انجام مراحل علايم حياتي

هدف :

بيمار

تشخيص اوليه بيماري هاي سيستميک
بيمار و آگاهي از وضعيت بيمار در حين و يا

پس از اقدامات دندانپزشکي دچار مشکلات
پزشکي گردد و دانشجو بايد با تعداد نفس
نرمال بيمار و علائم تنفس هاي غير طبيعي
و ضايعات مربوطه درجه حرارت بدن و
عواملي که باعث ازدياد درجه حرارت بدن
مي شود و با تعداد ضربان قلب نرمال در
بيماري هايي که ضربان سيستم قلب را غير
طبيعي مي داند و با نحوه و روش هاي
گرفتن فشار خون و کاربرد آن در
دندانپزشکي و عواملي که باعث اشتباه در
گرفتن فشار خون مي گردد آشنا گردند.
درخواست راديوگرافي

 -1درخواست

 B.Wتشخيص
جهت

پوسيدگي و جرمهاي زير
 -2درخواست  OPGو

 PAددر صورت

نياز
 -3بررسي ارتباط بين يافته هاي کلينيکي
و

بيمار با يافته هاي راديو گرافيک

گزارش کلي از بيماران در طول يک دوره :

نام بيمار

تاريخ مراجعه

شکايت اصلي تشخيص اوليه طرح درمان

شرح درمان امضاء استاد

نام بيمار

تاريخ مراجعه

شکايت اصلي تشخيص اوليه طرح درمان

شرح درمان امضاء استاد

