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 3 عملی کودکان :درس                                                                          کودکان :آموزشی گروه

 :دانشجو اطالعات

 :ورود سال                            ادگی:                                                 خانو نام و نام

 :ترم                          شماره دانشجویی:                                                     

 :دوره اتمام ریختا                              دوره:                                                  شروع تاریخ

 :دوره استاد

 



 
 

 

 :Log book آموزشی جایگاه و هدف

 دوره این در و درس این در را دانشجو عملکرد دوره روند و درس کلی اهداف بیان ضمن که است ای دفترچه (log book) روزانه گزارش

 بدیهی است که این دفترچه باید به طور روزانه همراه دانشجو باشد. نماید می ثبت

تکمیل چگونگی Log book: 

 به دوره پایان در و شود رسانده مربوطه استاد یه و امضاتأیید به و نموده تکمیل شخصاً را جداول قسمت مرحله، هر در تمهار کسب از پس

 . در صورت عدم تحویل به موقع تضییع حقوق دانشجو، به عهده خودش می باشد.نمائید تحویل مربوط مسئول

مقررات و ها توصیه: 

 موجب مناسب، تکمیل عدم است بدیهی .میباشد الزامی روز ر در مربوطه استاد توسط آن تأیید و دانشجو توسط دقت کمال در فرم تکمیل .1
 .شد خواهد شما حقوق تضییع

 و دکمه های بسته و مقنعه مخصوص خانمها شناسایی اتیکت با روپوش شامل دانشجو شان با مناسب ظاهری آراستگی.2

 .بیماران و پرسنل اساتید، با برخورد در اخالقی اصول رعایت.3

 .ترم پایان و طول در امتحان سمینار و  جلسات در موقع به حضور و غیاب و حضور به مربوط آموزشی قوانین رعایت.4

 .هماهنگی بدون و یونیت انجام کار آموزشی برنامه در جایی جابه هرگونه عدم.5

 )همراه داشتن شیلد/عینک، استفاده از ماسک، دستکش(کار مراحل در عفونت کنترل اصول رعایت.6

 . همراه داشتن خودکار در دو رنگ قرمز و ابی جهت تکمیل پرونده بیماران7

دوره آموزشی اهداف: 
 آشنایی *مناسب درمان طرح ارائه و بیماران مشکالت تشخیص و صحیح معاینه مراحل با آشنایی* دندانپزشکی درمان ابتدایی اصول با آشنایی

 کسب* شیری دندانهای کشیدن و پالپوتومی ترمیم، همانند هایی درمان *درمانی های اولویت براساس و تراپی سیلنت مانند ساده رمانهای با

 ارتقاء منظور به کودکان در درمان اهمیت درک( شامل نگرشی مهارتهای ،)بیمار به آموزش و درمان طول در( ای حرفه اخالق های مهارت

 (ها پوسیدگی از جلوگیری روشهای بکارگیری و شیری دندانهای نگهداری و حفظ بهداشتی، اصول آموزش جامعه و کودکان سالمتی و بهداشت

 جلب همکاری آنها برای انجام درمانهای دندانپزشکیآشنایی با نحوه کنترل کودکان و *

های حداقل (آموزشRequirement)  
                  :بیمار 3تشکیل پرونده و طرح درمان/آموزش بهداشت                     :عدد 3پالپوتومی 

                     :عدد                                                         2فلوراید تراپی  :عدد 1پالپکتومی خلفی 

         CAR :2                       عدد                                 :عدد 3کشیدن دندانهای شیری 

   عدد         1ترمیم کامپوزیت / آمالگام : هر کدام                       :اختیاری(عدد 1فضانگهدار ثابت / متحرک( 

 SCC :2                                                عدد                     Aid :2                                                         عدد 

 
دانشجو مطالعاتی مراجع فهرست: 

1)Mc Donald and Avery dentistry for the child and adolescent. Last edition 

2) Pediatric dentistry: infancy through adolescence. Last Edition 
 
 

نمره محاسبه نحوه: 
                  نظم و ترتیب دانشجو و رعایت اصول و مقررات بخش رعایت اصول کنترل عفونت 

                                              کیفیت کار و ارزیابی استاد مربوطه    انجام درمانهای الزامی مورد نظر بخش 

        امتحان ورود به بخش به صورت کتبی                              سمینار از مباحث مطرح شده / ارائه طرح درمان یک مورد 

     وج از بخش                                                  امتحان خر حضور و غیاب 

 



 
 

 3 ودکان عملیک
 نام و نام خانوادگی :

:نام بیمار-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 نام بیمار:-5 

 
 

 عنوان مهارت:معاینه و تشخیص و تشکیل پرونده

: ددانشجو بای  
 تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ:

برقرار نماید. مناسب  با کودک و والدین او رابطه عاطفی-1        

در پرونده ثبت کند.را  تاریخچه پزشکی و دندانپزشکی بیمار )باذکرتاریخ(مشخصات و  -2        

 نحوه معاینه کودک برحسب سن را بداند و انجام دهد. -3      

معاینات خارج دهانی را بطور کامل انجام داده و در پرونده ثبت نماید. -4        

میزان کراس بایت و  تعیین نرم ، رابطه اکلوژنی دندانها ومعاینات داخل دهانی شامل بررسی مخاط و بافت  -5      

 /Panoramic/ BW)اوربایت دندانی را انجام دهد و در پرونده ثبت نماید و رادیوگرافی مناسب تجویز کند 

PA/Occlusal) 

رم بر اساس معاینات داخل دهانی و رادیو گرافی بیمار، وضعیت پوسیدگی و سالمت دندانهای موجود را در ف -6      

 دندانپزشکی بیمار ثبت نماید و طرح درمان مناسب را در پرونده ارائه دهد. 

دندانهای شیری را برای والدین توضیح دهد. ظ ونگهداریاهمیت  حف  -7        

 

 
 
 

 –ن کار ایزوالسیون ، کنترل عفونت ، نحوه انجام درمان )مستقیم و غیر مستقیم(، موقعیت و قرارگیری حی - 8    

ماید. ن ورعایت  نظم و حسن رفتار و توجه به توصیه های اساتید درهنگام درمان   را در نظر گرفته –سرعت کار   
 

 نام و امضاء استاد:      

 مالحظات      

 پرشود()توسط استاد 

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 

 



 
 

 3کودکان عملی 

 نام و نام خانوادگی:

:نام بیمار-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 نام بیمار:-5 

 
 عنوان مهارت: فلوراید تراپی و آموزش بهداشت

 تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ: دانشجو باید:

روشهای کنترل رفتاری مناسب برای کودک را بداند و انجام دهد.-1        
 

ام دهد.جان (برساژ پاکسازی مناسب دندانها )برای بیمار -2        
 

ایزوالسیون صحیح را در هنگام فلوراید تراپی برای بیمار بکار گیرد. -3        
 

برای بیمار فلورایدتراپی انجام دهد.)ژل یا وارنیش()روش مورد استفاده در جدول ذکر شود( -4        
 

ارائه نماید. والدین وکودک  توصیه های الزم بدنبال درمان فلوراید را به -5        
 

به سن بیمار ، روش مناسبی را برای رعایت بهداشت دهان و دندان در منزل ارائه دهد. با توحه -6        
 

سرعت  – )مستقیم و غیر مستقیم(، موقعیت و قرارگیری حین کاررعایت کنترل عفونت ، نحوه انجام درمان -7      

نظم و حسن رفتار دانشجو و توجه به توصیه های اساتید درهنگام درمان . –کار   
 

 نام و امضاء استاد:      

 مالحظات      

 )توسط استاد پرشود(

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 

  



 
 

 3کودکان عملی 

 نام و نام خانوادگی

نام بیمار:-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 بیمار:نام -5 

 
   CARعنوان مهارت : 

 (Conservative Adhesive Restoration)   

:دانشجو باید  

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان: 

 تاریخ:

 مناسب برای کودک را بداند و انجام دهد.روشهای کنترل رفتاری -1      

 در بیمار را بداند و دندان مورد نظر را انتخاب نماید.           CARنحوه تشخیص دندان مناسب برای  -2      

 ( سطح دندان بر حسب نظر استاد مربوطه .Cleaningپاکسازی ) - 3      

 (که باید بر روی دندان انجام شود را تشخیص دهد.)در جدول CARپوسیدگی دندان را با فرزمناسب برداشته و نوع -4      

 ایزوالسیون ) با روش رابردم یا رول پنبه (. - -5      

 ، شستشوی سطح اچ شده و خشک کردن آن . 37اچ با اسید فسفریک % -6      

صورت نیاز وسخت کردن آن با دستگاه الیت کیور.استفاده از باندینگ در -7        

 قرار دادن ماده مناسب بر روی حفره با نظر استاد مربوطه وسخت کردن آن با نور .  -8      

      
 

استفاده ورت قراردادن سیلنت بر حسب نوع کار د رشیارهای مستعد پوسیدگی ، سخت کردن سیلنت با استفاده از دستگاه الیت کیور در ص -9

 از سیلنت نوری .

ارزیابی سیلنت در شیارهای گذاشته شده قبل از آلودگی آن با بزاق توسط سوند )تطابق لبه های سیلنت با دندان ، عدم وجود حباب د رآن  -11      

.) 

رفع مشکالت ایجاد شده قبل از آلودگی با بزاق . -11        

اکلوزالی د رصورت لزوم .چک کردن اکلوژن و حذف تماس  -12        

تکرار مراحل در صورت جدا شدن سیلنت یا ماده پرکردگی .  -13        

جو و توجه نظم و حسن رفتار دانش –سرعت کار  –)مستقیم و غیر مستقیم(، موقعیت و قرارگیری حین کار کنترل عفونت ، نحوه انجام درمان -14      

 به توصیه های اساتید درهنگام درمان .

 نام و امضاء استاد:      

)توسط استاد پرشود(مالحظات        

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 



 
 

 3کودکان عملی 

 نام و نام خانوادگی :

نام بیمار:-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 بیمار:نام -5 

 
 یریش یعنوان مهارت: پالپوتومی دندانها

 دندان: دانشجو باید:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان: 

 تاریخ:

کنترل رفتاری مناسب برای کودک را بداند و انجام دهد .  -1        

 موارد پالپوتومی دندانهای شیری را تشخیص دهد .  -2      

بی حسی مناسب را انجام دهد .  -3        

      4-out line form   . مناسب را ایجاد کند 

پوسیدگی دندانهای شیری را بردارد. -5        

حفره دسترسی هر دندان را بداند و آن را بتراشد.شکل  -6        

 بافت پالپی را بطور کامل بردارد. -7      

      8- Fixation  .پنبه فرماکروزل( را اجرا نماید( 

 سمان /بیس مناسب را قرار دهد. -9      

یم(، )مستقیم و غیر مستقکیفیت کار)ایزوالسیون ، رعایت کنترل عفونت ، نحوه انجام درمان -11      

اتید نظم و حسن رفتار دانشجو و توجه به توصیه های اس –سرعت کار  –موقعیت و قرارگیری حین کار 

 درهنگام درمان (. 
 نام و امضاء استاد:      

 مالحظات      

 )توسط استاد پرشود(

 مناسب تاج دندان صورت می گیرد.دانشجوی گرامی امضای مربوط به درمان پالپوتومی تنها بعد از درمان 

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 



 
 

 3کودکان عملی 

 نام و نام خانوادگی :

 عنوان مهارت: پالپکتومی دندانهای شیری بیمار: نام-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 

 :دانشجو باید
 دندان:  دندان: دندان: دندان: 

 جلسه دوم

 تاریخ:
 جلسهاول 

 تاریخ:
جلسه دوم 

 تلریخ:

 

 جلسه اول 

 تاریخ:
 جلسه دوم 

 تاریخ:
 جلسه اول

 تاریخ:
 جلسه دوم 

 تاریخ:

 جلسه اول

 تاریخ:

  برای کودک را بداند و انجام دهد .کنترل رفتاری مناسب  -1        

 دندان مناسب را برحسب تاریخچه درد، معاینات کلینیکی و رادیو گرافی ... تشخیص دهد. -2        

 بی حسی مناسب را انجام دهد . - -3        

        4-out line form  . مناسب را ایجاد کند 

پوسیدگی دندانهای شیری را بردارد.  -5          

شکل حفره دسترسی هر دندان را بداند و آن را بتراشد.  -6          

 با نظر استاد مربوطه تعیین کند .Apex locator طول کانال ها را با استفاده از رادیو گرافی یا -7        

انجام دهد.فایلینگ و شستشوی کانالها را تحت نظر استاد  -8          

انجام دهد.با کن کاغذی ا راخشک کردن کاناله -9          

( وتهیه )با استفاده از روش مناسب و تحت نظر استاد مربوطه  ZOEا بپر کردن کانالها  -11        

 رادیوگرافی

کاربرد سمان /بیس . -11          

و  )مستقیم و غیر مستقیم(، موقعیتدرمان ایزوالسیون ، رعایت کنترل عفونت ، نحوه انجام -12        

نگام نظم و حسن رفتار دانشجو و توجه به توصیه های اساتید دره –سرعت کار –قرارگیری حین کار

.درمان   
 نام و امضاء استاد:        

 )توسط استاد پرشود(مالحظات         

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 



 
 

 3کودکان عملی 

 نام و نام خانوادگی:

نام بیمار:-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 نام بیمار:-5 

 
 

 دردندانهای شیری و دائمی   I، IIعنوان مهارت: ترمیم آمالگام کالس

 دانشجو باید:
 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان: 

 تاریخ:

کنترل رفتاری مناسب برای کودک را بداند و انجام دهد . -1        

بی حسی مناسب را انجام دهد. -2        

مناسب را ایجاد کند .)نوع   out line formرا بداند و  IIو کالس  Iاصول تراش حفرات کالس -3      

 حفره درجدول ذکر شود(

برداشت  پوسیدگی را بطور کامل انجام دهد. -4        

هولدر و وج مناسب را بکار گیرد.  –ماتریکس  –انواع فرز  -5        

کف بندی را در صورت نیاز بکار گیرد. -6        

ترمیمی مناسب را بکار گرفته و برنیش و کارو مناسب را انجام دهد. مواد -7        

اکلوژن را چک نماید. -8        

      
 

توصیه های الزم به دنبال ترمیم آمالگام را به والدین و بیمار ارائه نماید. -9  

      
 

ستقیم(، غیر م )مستقیم وکیفیت کار)ایزوالسیون ، رعایت کنترل عفونت ، نحوه انجام درمان -11

های  نظم و حسن رفتار دانشجو و توجه به توصیه –سرعت کار –موقعیت و قرارگیری حین کار

 اساتید درهنگام درمان (. 
 نام و امضاء استاد:      

)توسط استاد پرشود(مالحظات        

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 



 
 

 3 کودکان عملی

 نام و نام خانوادگی :

نام بیمار:-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 نام بیمار:-5 

 
 

دائمی عنوان مهارت: ترمیم کامپوزیت دندانهای شیری و  

 دانشجو باید:
 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان: 

 تاریخ:

کنترل رفتاری مناسب برای کودک را بداند و انجام دهد .  -1        

بی حسی مناسب را انجام دهد. -2        
 کند.)نوع حفره درجدول ذکر شود(را رعایت اصول تراش حفرات کامپوزیت  -3      

برداشت  پوسیدگی را بطور کامل انجام دهد. -4        

هولدر و وج مناسب را بکار گیرد.  –ماتریکس  –انواع فرز  -5        

کف بندی را در صورت نیاز بکار گیرد. -6        

      
 

نیاز با  گرفته ودر صورت مواد ترمیمی مناسب را )کامپوزیت/کامپومر/گالس آینومر( بکار -7

 دستگاه الیت سخت نماید.

      
 

اکلوژن را چک نماید. -8  

      
 

 توصیه های الزم به دنبال ترمیم را به والدین و بیمار ارائه نماید. -9

      
 

یر )مستقیم و غکیفیت کار)ایزوالسیون ، رعایت کنترل عفونت ، نحوه انجام درمان -11

وجه به نظم و حسن رفتار دانشجو و ت –سرعت کار –قرارگیری حین کارمستقیم(، موقعیت و 

 توصیه های اساتید درهنگام درمان (. 
 نام و امضاء استاد:      

  )توسط استاد پرشود(مالحظات      

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 



 
 

 3کودکان عملی 

 نام و نام خانوادگی :

نام بیمار:-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 نام بیمار:-5 

 
 بر روی دندان شیری SSCعنوان مهارت: قراردادن مناسب 

 دندان: دانشجو باید:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان: 

 تاریخ:

کنترل رفتاری مناسب برای کودک را بداند و انجام دهد .  -1        

 را تشخیص دهد. SSCدندان مناسب را برای تجویز  -2      

 بی حسی مناسب را انجام دهد. -3      

اکلوژن را چک نماید. -4        

سطوح پروکسیمال و اکلوزال را به طرز مناسب انجام دهد. تراش -5        

 .مناسب را انتخاب نماید و گیر کافی تامین کند SSCسایز  -6      

سمان را به صورت مناسب مخلوط نماید. -7        

روکش را روی دندان چسبانده و اکلوژن را مجددا چک نماید. -8        

 باکال ولینگوال وپروکسیمال بردارد. اضافات سمان را ازسطوح -9      

توصیه های الزم بعد از کار را به والدین و بیمار ارائه نماید. --11        

      
 

قیم(، )مستقیم و غیر مستکیفیت کار)ایزوالسیون ، رعایت کنترل عفونت ، نحوه انجام درمان -11

ساتید نظم و حسن رفتار دانشجو و توجه به توصیه های ا –سرعت کار –موقعیت و قرارگیری حین کار

 درهنگام درمان (. 

 نام و امضاء استاد:      

 مالحظات      

 )توسط استاد پرشود(

          مشاهده استاد فعالیت مورد نظر/ عدمعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 



 
 

 

 3کودکان عملی

 نام و نام خانوادگی :

نام بیمار:-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 نام بیمار:-5 

 
 کشیدن دندانهای شیری عنوان مهارت:

 دانشجو باید:
 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان: 

 تاریخ:

      
 

 موارد تجویز کشیدن دندان شیری قبل از زمان افتادن طبیعی آن را تشخیص دهد. -1

      
 

 کنترل رفتاری مناسب برای کودک را بداند و انجام دهد . -2

      
 

تفاوت بی حسی دندانهای شیری و دائمی را بداند و بی حسی مناسب را انجام دهد. -3  

      
 

وسایل و تکنیک صحیح برای کشیدن دندانهای قدامی و خلفی شیری را بکار برد . -4  

      
 

توصیه های الزم به دنبال کشیدن دندانهای کودک را به والدین ارائه نماید . -5  

      
 

تقیم(، )مستقیم و غیر مسکیفیت کار)ایزوالسیون ، رعایت کنترل عفونت ، نحوه انجام درمان -6

ای نظم و حسن رفتار دانشجو و توجه به توصیه ه –سرعت کار –قرارگیری حین کارموقعیت و 

 اساتید درهنگام درمان (. 
 نام و امضاء استاد:      

 مالحظات       

 )توسط استاد پرشود(

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 



 
 

 

 

 3کودکان عملی 

 نام و نام خانوادگی :

ر:نام بیما-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 نام بیمار:-5 

 
 

 فضانگهدار ثابتعنوان مهارت:

 دانشجو باید:
 تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ:

 موارد تجویز فضانگهدار ثابت و انواع آن را بشناسد. -1      

 وسایل مورد استفاده برای تنظیم بند روی دندان را بشناسد. -2      

 سایز بند مناسب را انتخاب نماید و تطابق کافی را تامین کند. -3      

 قالبگیری را به شکل صحیح انجام دهد. -4      

فیکس کند، ریختن گچ و تهیه کست را به شکل صحیح انجام دهد.بند را در قالب  -5        

فضانگهدار ثابت را به شکل صحیح و با رعایت اصول دقیق بسازد. -6        

تنظیم فضانگهدار و سمان کردن آن را به درستی انجام دهد. -7        

      
 

نظم و  –سرعت کار –قرارگیری حین کار، موقعیت و کیفیت کار)ایزوالسیون ، رعایت کنترل عفونت  -8

 حسن رفتار دانشجو و توجه به توصیه های اساتید درهنگام درمان (. 

 نام و امضاء استاد:      

 مالحظات       

 )توسط استاد پرشود(

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 

 



 
 

 

 3کودکان عملی 

 نام و نام خانوادگی :

:نام بیمار-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 نام بیمار: -3 نام بیمار:  -4 نام بیمار:-5 

 
 

 فضانگهدار متحرکعنوان مهارت:

 دانشجو باید:
 تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ: تاریخ:

 موارد تجویز فضانگهدار متحرک را بشناسد. -1      

 قالبگیری را به شکل صحیح انجام دهد. -2      

 ریختن گچ و تهیه کست را به شکل صحیح انجام دهد. -3      

 اصول ساخت و اجزای مورد استفاده در پالک متحرک و نقش هر کدام را بداند. -4      

آموزشهای الزم در مورد نحوه استفاده را به درستی انجام دهد. تنظیم پالک، تحویل آن و -5        

      
 

نظم و  –سرعت کار –، موقعیت و قرارگیری حین کارکیفیت کار)ایزوالسیون ، رعایت کنترل عفونت  -6

 حسن رفتار دانشجو و توجه به توصیه های اساتید درهنگام درمان (. 

 نام و امضاء استاد:      

 مالحظات       

 )توسط استاد پرشود(

          فعالیت مورد نظر/ عدم مشاهده استادعدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 



 
 

 3کودکان عملی 

 نام و نام خانوادگی :

ر:نام بیما-6  نام بیمار:-1 نام بیمار: -2 بیمار:نام  -3 نام بیمار:  -4 نام بیمار:-5 

 
 

 دانشجویان دیگر  AIDعنوان مهارت:

 دانشجو باید:
 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان:

 تاریخ:

 دندان: 

 تاریخ:

 نام دانشجوی عمل کننده :      

 را بداند وانجام دهد. محل نشستن دستیار و چگونگی کمک به عمل کننده اصلی -1      

 اصول ومراحل درمان را بشناسد و بر مواد ووسایل موردنیاز درمان مسلط باشد. -2      

 درتمام طول درمان درکنار عمل کننده اصلی بوده ووظایف خودرابه طورکامل انجام دهد.-3      

 قراردهد. وسایل ومواد مورد نیاز را درزمان مناسب در اختیارعمل کننده -4      

درصورت ازدست رفتن کودک نقش موثری درکنترل کودک داشته باشد.  . -5        

درتمیز ومرتب نگه داشتن موضع کار بکوشد. -6        

      
 

نظم و  –سرعت کار –، موقعیت و قرارگیری حین کارکیفیت کار)ایزوالسیون ، رعایت کنترل عفونت  -7

 حسن رفتار دانشجو و توجه به توصیه های اساتید درهنگام درمان (. 

 نام و امضاء استاد:      

 مالحظات       

 )توسط استاد پرشود(

          عدم مشاهده استادفعالیت مورد نظر/ عدم انجام   - انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب            ×انجام فعالیت مورد نظر به صورت مطلوب 

 

 موفق باشید



 
 

  امضا وتاریخ نمره 

  تشکیل پرونده          

 وطرح درمان
 

         

           

          فلورایدتراپی

          CAR 
          

 ترمیم آمالگام          
          

 ترمیم کامپوزیت          
          

 پالپوتومی          

 
 

         

میپالپکتومی قدا            

 
 

         

فیپالپکتومی خل            

 
 

         

          SSC 
         

 کشیدن          

 
 

         

          Aid 
 

 
         

 فضانگهدار          
          

 

 سایرموارد          

          

           
          

           
          

           نمره کل

          



 
 

 


