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 کارنماي (LOG BOOK) دوره آموزشی برنامه

 زیبایی و ترمیمی دندانپزشکی رشته تخصصی

 دانشگاه علوم پزشکی گیالن یدندانپزشک دانشکده

 
 

 

 : مقدمه

 و بااور  ایجاد ، آگاهی و دانش سطح ارتقاء تخصصی دندانپزشکی مهم اهداف از یکی

 هاا   رشته از یک هر که آنجا از .باشد می دندانپزشکی حیطه در مناسب کیفی مهارت

 ن دساتیارا  تاا  اسا   الزم کنناد  مای  فعالیا   خاصای  زمینه در دندانپزشکی تخصصی

 جها   الزم هاا   فعالی  خود، وظایف شرح مورد در دستیار  دوره آغاز با تخصصی

 هاا  فعالیا   ایا   ضاب   و ثبا   چگونگی و تخصصی رشته در تبحر و مهارت کسب

 مستند ثب  آن از هدف باشدکه می ضرور  کارنما یا تحقق راستا  در .گردند توجیه

 دساتیاران  کاه  اسا   وعملای  تهیاه  مهام  ایا   logbook علمای  ها  فعالی  کلیه ات

 که موظفند تخصصی دانشجویان .دهند می انجام خود تحصیل مدت طول در تخصصی

 .برسانند مربوطه استاد امضا و روی  به و نموده ثب  آن در را خود ها  فعالی  کلیه
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 ترمیمی دندانپزشکی تخصصی دوره کلی مشخصات

 :اختصاصی اهداف الف(

 :نمایند کسب را زیر تواناییها  باید دندانپزشکی تخصصی دوره آموختگان دانش

 دندانی ضایعات کامل تشخیص و شناسایی 1-

 جها   مختلاف  روشاها   بکاارگیر   و درماان  طراحای  در الزم مهاارت  و دانش 2-

 دندانها زیباساز  و بازساز  ، تشخیص

 در خادمات  ارائاه  و همااهنگی  و ارتباا   ایجاد جه  الزم مهارت و دانش کسب 3-

 وابسته ها  رشته سایر با رابطه

 جدید تحقیقاتی اطالعات از استفاده در توانایی 4-

 تحقیقاتی ها  طرح ارائه و تحقیقات انجام جه  کافی تجربه و توانایی 5-

 علمی منابع نقد و دسترسی تدریس، توانایی 6-

 :اهمیت و ضرورت ب(

 متاوازن  و پایدار توسعه در اساسی عامل یک عنوان به سالمتی تامی  در نقش ایفا  1-

 جامعه

 درمانی ها  هزینه کاهش و دندان پوسیدگی عوارض بروز و ایجاد از گیر  پیش 2-

 باه  توجاه  باا  مارتب   نسوج و دندانی ضایعات صحیح ودرمان مناسب درمان طرح 3-

 جامعه سالم  سطح ارتقا  و حفظ تامی ، در آنها اهمی 

 تخصصی و علمی دستاوردها  آخری  از اطالع و آشنایی ضرورت 4-

 از مناساب  استفاده و دانش مرزها  گسترش در علم تولید و پژوهش انجام اهمی  5-

 آنها نتایج
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 :دوره طول ج(

 طباق  وق  تمام صورت به و سال سه ترمیمی دندانپزشکی رشته تخصصی دوره طول

 .باشد می تخصصی و دندانپزشکی آموزش شورا  مقررات و نامه آیی 

 :آموزشی نظام شکل د(

 ماورد  در و ساالی  صورت به ترمیمی دندانپزشکی رشته تخصصی دوره آموزشی نظام

 و عملی نظر  عملی، نظر ، شکل به دروس انواع .باشد می ساعتی صورت به دروس

 تخصصی علوم و وابسته علوم و پایه علوم دروس قالب در که اند شده تنظیم کارگاهی

 .شوند می ارائه

 

 :فرم تکمیلی راهنماي

 آموزشای،  هاا   فعالیا   کلیه که اس  آن مجموعه ای  تهیه از هدف گرامی دستیاران

 یک هر .گردد ثب  تحصیل مدت طول در تخصصی دستیاران شما اجرایی و پژوهشی

 نسب  ، دوره طول در آن راهنما  دقیق مطالعه با اس  موظف تخصصی دانشجویان از

 .نماید اقدام شده ذکر موارد تکمیل به

 :ویژه تذکرات

 در زیارا  آورناد  بعمال  را دقا   نهای  مجموعه ای  نگهدار  در موظفند دانشجویان-

 قبلای  شاده  ثب  موارد قبال در دانشکده یا آموزشی گروه بخش، شدن، مفقود صورت

 .داش  نخواهند مسولیتی
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 داشته اضافی ها  برگه به نیاز کارنما صفحات تکمیل جریان در دانشجو درصورتیکه -

 .باشد شده ممهور آموزشی گروه مهر به بابد باشد

 صافحات  از برخای  در جزئای  تغییرات ایجاد به تصمیم آموزشی گروه صورتیکه در -

 خواهاد  دانشاجویان  اطالع به گروهی درون ها  هماهنگی انجام با باشد داشته کارنما

 .رسید

 .نمایید توجه ذیال برگه هر تکمیل نحوه به مربو  توضیحات به

 

 :دانشجو مشخصات -۱

 شاده  تنظایم  تخصصای  دانشاجو   به مربو  موردنیاز اطالعات ثب  برا  قسم  ای 

  .باشند می شده ذکر موارد دقیق تکمیل به موظف تخصصی دستیار .اس 

 :عملی آموزش -۲

 بیمار پرونده تشکیل 2-1-

 دساتیار  .اسا   شاده  تنظایم  بیمار به مربو  نیاز مورد اطالعات ثب  برا  قسم  ای 

 باشد. می بخش مسئول به ارائه و شده ذکر موارد دقیق تکمیل به موظف تخصصی

 مرحلاه  ای  در آمالگام simple هايترمیم  انواع به مربوط هاي ترمیم ثبت رمف 2-2-

 ثبا   مربوطاه  جادول  در و شود انجام simple ها ترمیم  انواع ترمیم 5 حداقل باید

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضا به و گردد

 ایا   در آمالگوام  compound تورمیم هواي   انوواع  به مربوط هاي ترمیم ثبت فرم 2-3-

 و گردد ثب  مربوطه جدول در و شود انجام compound ترمیم 5 حداقل باید مرحله

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضا به
 در آمالگوام  complex ترمیم هاي ها پوسیدگی انواع به مربوط هاي ترمیم ثبت فرم 2-4-

 دنادانها   در آمالگاام  complex تارمیم  5 حداقل باید مرحله ای  در ،وایتال دندانهاي
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 ریداکش  کاسپ باندینگ، آمالگام آمالگاپی ، ،عاج داخل ی پ ، slot از استفاده با وایتال

 ماورد  مورد و رسیده راهنما استاد امضا به و گردد ثب  مربوطه جدول در و شود انجام

 .گیرد قرار ارزیابی

 دندان را در بر می گیرد.ترمیمی که یک سطح : simpleترمیم )*

 ترمیمی که دو سطح دندان را در بر می گیرد. :compoundترمیم 

 ترمیمی که در ان نیاز به ریداکش  حداقل یک کاسپ می باشد.( :complexترمیم 

 
 .شده ریشه معالجه دندانهاي به مربوط آمالگامی هاي ترمیم ثبت فرم  2-5-

 شده ریشه معالجه که دندانهایی به مربو  آمالگامی ترمیم 11 حداقل باید مرحله ای  در

 ثبا   مربوطاه  جادول  در و شاود  انجام )ساخته پیش ها  پس  از استفاده بدون یا با(

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضا به و گردد

 مرحلاه  ای  در کامپوزیت simple ترمیم هاي انواع به مربوط هاي ترمیم ثبت فرم  2-6-

 امضاا  باه  و گاردد  ثبا   مربوطه جدول در و شود انجام simple ترمیم 5 حداقل باید

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد

 ایا   درکامپوزیوت   compound تورمیم هواي   انواع به مربوط هاي ترمیم ثبت فرم 2-7-

 و گردد ثب  مربوطه جدول در و شود انجام compound ترمیم 5 حداقل باید مرحله

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضا به
 دنودانهاي  در کامپوزیوت  complexهايترمیم  انواع به مربوط هاي ترمیم ثبت فرم -2-8

و  وایتاال  دنادانها   درکامپوزی   complex ترمیم 5 حداقل باید مرحله ای  در ،وایتال

 جدول شود در انجام می باشند خاصی مقاوم و گیردار تمهیدات نیازمند ترمیم هایی که

 .گیرد قرار ارزیابی مورد مورد و رسیده راهنما استاد امضا به و گردد ثب  مربوطه
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 حداقل باید مرحله ای  در وایتال نان دندانهاي در کامپوزیتی هاي ترمیم ثبت فرم -9-2 

 جادول  ودر شاود  انجاام  پسا   بدون یا با وایتال نان دندانها  در کامپوزیتی ترمیم 11

 .گیرد قرار ارزیابی مورد رسیده راهنما استاد امضاء به و گردد ثب  مربوطه

 بلیچینوا دندان هواي تیییور رنوا یافتوه شوامل       به مربوط درمانهاي ثبت فرم - 2-11

 دنادانها   کاردن  سافید  مورد 6 حداقل باید مرحله ای  در وایتال نان و وایتال دندانهاي

 2ماورد و مااکروابرنن حاداقل     2شود، میکروابارنن حاداقل    انجام وایتال نان و وایتال

 قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضاء به و گردد ثب  مربوطه جدول در مورد

 .گیرد

 ضوربه  دندانهاي براي دندانها اسپلینت و درمان دندان هاي ضربه دیده ثبت فرم  -11-2

 اساپلین   ماورد  2 حداقل باید مرحله ای  در Rigid یا Non-rigid شده ،ارتودنسی دیده

 راهنماا  اساتاد  امضااء  به و گردد ثب  مربوطه جدول در و شود انجام پریودنتال بدالیل

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده

 12ونیر کامپوزیا   ، مورد 5 حداقل باید دیاستم بستن درمانهاي ثبتهاي  فرم -12-2

 ثبا   مربوطاه  جادول  در و شود انجام مورد 1 فایبر با شده تقوی  ها  بریج و مورد

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضاء به و گردد

 مورد انجام شود 1 حداقل بایددرمان جامع بیماران با پوسیدگی حاد و پیشرونده  -13-2

 .گیرد قرار ارزیابیمورد  رسیده راهنما استاد امضاء به و گردد ثب  مربوطه جدول و در

 ریختگای  ترمیم 2 حداقل باید مرحله ای  در فلزي ریخگی هاي ترمیم ثبت فرم -14-2

 به و گردد ثب  مربوطه جدول در و شود انجام پارشیل وناکر یا انله اینله، شامل فلز 

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضاء
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 ترمیم 4 حداقل باید مرحله ای  در دندان همرنا انله اینله هاي ترمیم ثبت فرم - 2-15 

 مربوطاه  جادول  در و شود انجام البراتور  کامپازی  یا سرامیک جنس از انله یا اینله

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضاء به و گردد ثب 

 جادول  در و شاود  انجاام   (Acid Etch Bridge) چسوبنده  هاي بریج ثبت فرم -16-2

 اساتاد  امضااء  به و گردد چسبنده بریج ترمیم 1 حداقل باید مرحله ای  در ثب  مربوطه

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما

 5 حاداقل  بایاد  مرحلاه  ای  در فلزي تمام یا فلز -سرامیک هاي کراون ثبت فرم -17-2

 جادول  در و شاود  انجاام  پسا   از استفاده بدون یا با فلز تمام یا فلز -سرامیک کراون

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضاء به و گردد ب ث مربوطه

 بایاد  مرحلاه  ایا   در البراتوري کامپازیت یا سرامیک تمام هاي کراون ثبت فرم -18-2

 انجاام  پسا   از استفاه بدون یا با البراتور  کامپازی  یا سرامیک تمام کرون 5 حداقل

 ارزیاابی  ماورد  و رسایده  راهنما استاد امضاء به و گردد ثب  مربوطه جدول در و شود

 .گیرد قرار

 2 حاداقل  باید مرحله ای  در بریج نیازمند هاي دندان در کراون انجام ثبت فرم -19-2

 به و گردد ثب  مربوطه جدول در و شود انجام فلز تمام ، فلز -سرامیک ها  بریج مورد

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضاء

 4 حداقل باید مرحله ای  درونیر پرسلن )المینیت(  به مربوط درمانهاي ثبت فرم -21-2

 مورد و رسیده راهنما استاد امضاء به و گردد ثب  مربوطه جدول در و شود انجام مورد

 .گیرد قرار ارزیابی

اناواع  که شامل تنظایم اکلاوزن و   اکلوژن  به بازسازي مربوط درمانهاي ثبت فرم -21-2

 درمان جامع بیمار با دندان ها  ساایش یافتاه   ومورد  1حداقل اسپلین  ها   اکلونن 
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 باه  و گاردد  ثبا   مربوطاه  جادول  در و شود انجام مورد 1 حداقل باید مرحله ای  در

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضاء

 ماورد  2 حاداقل  بایاد  مرحله ای  در بریج و کراون نیازمند ایمپلنتهاي ثبت فرم -22-2

 امضااء  به و گردد ثب  مربوطه جدول در و شود انجام ایمپلن  رو  بر بریج و کراون

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد

تاراش   بایاد  مرحلاه  ایا   در 1 ترمیموی  کلینیک پره به مربوط اطالعات ثبت فرم -23-2

 تاراش آناتومی دندان رو  گچ یا موم و وکاس آ  کوادرانا  هاا  بااال و پاایی  و      

 مقااوم  و گیاردار  تمهیادات  باا  هماراه  کامپوزیا   و آمالگام وسیع و کالسیک حفرات

 ماورد  و رسایده  راهنما استاد امضاء به و شود انجام لجدو مطابق آنها ترمیم و مناسب

 .گیرد قرار ارزیابی

 اینله تراش باید مرحله ای  در 2 ترمیمی کلینیک پره به مربوط اطالعات ثبت فرم -24-2

 باریج  و کامال  کاراون  پارشایل  ،کراون ونیر ،دندان همرنگ انله اینله متال کس  انله و

 .گیرد قرار ارزیابی مورد و رسیده راهنما استاد امضاء به و شود انجام چسبنده
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 :(Requirement)برنامه آموزش  

 1کلینیک   : پر1ترم 

تارمیم دنادان هاا      / ترمیم ها  آمالگام/ ترمیم ها  کامپوزی /2  کلینیک : پر2ترم 

 اندو شده

درماان   -بسات  دیاساتم   -ونیر کامپوزیا   - درمان دندان ها  تغییر رنگ یافته: 3ترم 

درمان جامع بیمااران باا پوسایدگی     -FRCبریج محافظه کارانه  -دندان ها  تروماتیزه

 پیشروندهحادو 

باریج هاا    / ترمیم هاا  اینلاه انلاه همرناگ دنادان       /ترمیم ها  ریختگی فلز: 4ترم 

/ ریجاون با کار / کاراون فار  متاال   / فلز یا تمام فلز –کراون سرامیک / چسبنده ریختگی

 ایمپلن  ها  نیازمند کراون یا بریج/ زساز  اکلوننبا/ پرسل  ونیر )المینی (

 comprehensive-برا  برد و پیگیر  و اتمام درمانها     case:آماده ساز   5و4ترم 

 

 


