دانشگاه علوم پزشکی رفسنجان ،دانشکده بهداشت
برنامه کار آموزی دانشجویان تکنیسین سالمت دهان ورودی 6931

تاریخ و محل مراجعه

نام دانشجویان

حسینعلی زاده ،مریم میرزایی

زهره شهریاری ،هانیه حسنی،

مهدی باقری ،سید علی سید
قاسمی ،محسن طهماسبی،
هوشنگ صادقی،

محمدرضا اسکندری ،محمد
رضا محمودی ،علی جعفری،
محمد جواد نورمحمدی،
ابوالفضل حاجی رضایی
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ارزشیابی پایانی دوره (کتبی و عملی)

فاطمه مهدوی ،فاطمه ایزدی،

77/7/1

 7/2الی 7/22

 7/22الی 7/1

توجیهی برنامه(اهداف ،انتظارات ،فرآیند برنامه و -)...دانشکده بهداشت

فائزه عباسی نژاد -فاطمه
حسن عربی ،الهه رضایی ،ویدا

 7/3الی 7/27

 11/1الی 77/11/31

1و77/11/2

اهم انتظارات و برنامه های پیشنهادی به شرح زیر می باشد.

 -1آشنایی با کاربرد کامپیوتر و سامانه های مرتبط با سالمت دهان و دندان (پرونده های بهداشتی ،ثبت داده ها ،استخراج ،دسته
بندی و )....
 -2آشنایی با برنامه دندانپزشکی کودکان و پیشگیری :انجام تمامی اقدامات پیشگیرانه ،از جمله آموزش های فردی ،بروساژ و فلوراید
تراپی ،جرمگیری جهت کودکانی که مراجعه نموده اند و یا از فیلد معرفی شده اند ،دانشجو باید حداقل  12دانش آموز را تحت پوشش کامل
خدمات پیشگیرانه قرار دهد و پرونده بهداشتی جهت آنان تنظیم نماید.
 -3آشنایی با برنامه کلینیک بهداشت دهان :انجام تمامی اقدامات پیشگیرانه از جمله آموزش های فردی برای گروه های مختلف هدف
بویژه زوجین جوان ،مادران باردار ،مادران شیرده ،کودکان زیر  6سال و دانش آموزان و سایر گروه های هدف و افراد ارجاع شده ،بر اساس
نیازهای آموزشی خاص هر رده ،بروساژ و جرمگیری و فلوراید تراپی ،تشکیل پرونده ،ارسال اطالعات اقدامات انجام شده به مرکز مربوطه انجام
می شود .دانشجو حداقل برای  33مادر باردار و یا شیرده تشکیل پرونده بهداشتی داده و تمامی این اقدامات را بعمل آورد.
 -4آشنایی با شرح وظایف سایر واحدهای فنی مرکز بهداشت ،به خصوص کلنیک سالمت خانواده با هدف ارتقا همکاری های درون
بخشی و بررسی ،آموزش و پیگیری فعالیت های مرتبط با دهان و دندان زنان باردار و زنانیکه قصد بارداری دارند( .دانشجویان در طول یک دوره
حضور در هر مرکز ضروری است که حداقل یک پنجم در سایر واحدهای فنی حضور داشته و با برنامه های آنان آشنا گردند) و مابقی در کلنیک
سالمت دهان و دندان حضور فعال داشته باشند.

نکات قابل توجه:

 ساعت شروع کارآموزی ساعت  7و نیم صبح و ساعت اتمام  13ظهر می باشد .روزهای پنج شنبه کارآموزی برقرار می باشد.
 رعایت نظم و انضباط اداری الزامی است.
 نگارش دفتر گزارش کار و ثبت حضور و غیاب بطور روزانه ضروری می باشد.
 دانشجویان موظفند در طول دوره از لباس فرم و اتیکت مناسب استفاده نمایند.
 استفاده از تلفن همراه در حین یادگیری ممنوع می باشد.
 تکریم و احترام به ارباب رجوع
 برقراری ارتباط مناسب با سایر همکاران
ارزشیابی:

 حضور و غیاب و ثبت دفاتر گزارش بطور دقیق و اجرای برنامه های جاری  3نمره
 آزمون کتبی در حیطه شناختی و نگرشی  3نمره
 آزمون عملی  14نمره

