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 کمیته رسیدگی و پاسخگویی به شکایات
 

کمیته بازرسی و پاسخگویی به شکایات به منظور ارزیابی عملکرد، ارائه خدمات 

بهتر، ارتقاء خدمات درمانی دانشکده دندانپزشکی، بررسی نقطه نظرات، 

پیشنهادات، انتقادات مراجعین گرامی و بررسی عملکرد کارمندان دانشکده از 

فساد اداری، از ی لحاظ رضایتمندی ارباب رجوع، رعایت انضباط کاری، پیشگیر

ارتقاء شفافیت، ضابطه مداری و نهایتاً تحقق اهداف عالیه منشور اخالقی 

 .دانشکده دندانپزشکی شیراز تشکیل گردیده است
 

 :وظایف

دریافت شکایات حضوری و مکتوب مراجعین از واحدها و کارکنان  .1

 دانشکده

صحت و سقم موضوع شکایات و پیگیری تا  پیرامونبررسی و تحقیق  .2

 اخذ نتیجه نهایی به منظور پاسخگویی به شاکی 

پیگیری و اخذ نظریات و پیشنهادهای واحدهای تخصصی در ارتباط با  .3

 شکایات واصله به منظور رسیدگی و اعالم پاسخ به شاکیان 

 توسعه اجرای استانداردها در نحوه ارائه خدمت ارباب رجوع .4

 ارسال پاسخ به شاکیان و پیگیری از نتایج گزارش شده  .5

 ارتقاء سطح رضایتمندی ارباب رجوع و کارکنان  .6
 

طبقه همکف، راهرو جنب بانک، واحدرسیدگی به شکایات، سرکار خانم :آدرس

 (939داخلی ) 71917627-4     - 71992263: تلفن  مستقیمنقدی

  70006910030009شماره پیامک     
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 کمیته سالمت نظام اداری 
 

 : وظایف

 فرهنگ عمومی و تقویت اخالق کارمندیبهبود  .1

بهبود فرهنگ سازمانی و تقویت ارزش های دینی و اخالقی در رفتار  .2

 سازمانی و شغل کارکنان

  گیرندگانافزایش رضایتمندی خدمت  .3

 افزایش سالمت دستگاه و محیط اداری کارکنان  .4

 شفاف سازی انجام امور و فعالیت ها  .5

وثر برای پیشگیری و مبارزه با فساد و افزایش تدوین نظام حقوقی م .6

سالمت در اتخاذ تصمیمات، اقدامات و فعالیت های سازمان های دولتی 

 و عمومی

 

 کارشناس حقوقی دانشکده   71990903:  تلفن 
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قبض )مراجعه مجدد به بخش و تحویل قبض به مسئول داخلی بخش  .9

 (رنگ مربوط به بیماران است در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید دیگر

تعداد   ممکن است بر اساس نوع درمان،)انجام درمان توسط دانشجو  .11

جلسات مراجعه بیمار یك یا چند جلسه باشد که در این صورت هزینه 

 . شودو قبض جداگانه در هر جلسه صادر می

روشورهای آموزشی به آنان آموزش به بیماران توسط دانشجو و ارائه ب  .11

 توسط پرسنل بخش

در صورت نیاز به چند جلسه درمان، گرفتن نوبت مراجعه بعد الزامی   .12

 .است

الزم به ذکر است که ممکن است درمان کنونی شما جزو  برنامه آموزشی 

توانید به مراکز درمانی ترم جاری دانشجویان نباشد در این صورت شما می

 .یا تا ترم آینده مراجعه نماییددیگر مراجعه نمایید 

لطفاً هزینه درمان خود را جلسه قبل از انجام درمان سؤال نمایید تا در 

هنگام مراجعه جهت پرداخت هزینه با مشکل مواجه نشوید و درمان شما در 

 . روز مقرر لغو نشود
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 مراحل پذيرش و درمان بيمار در بخش درمان جامع
 

تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کامالً  مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت

 .توجه نمایید

دانشجویان سال آخر دندانپزشکی خدمات دندانپزشکی توسط در این بخش 

 .گرددعمومی ارائه می

در مراجعه به این بخش وجود پرونده بخش تشخیص الزامی نیست ولی بیماران 

توانند جهت درمان به این بخش مراجعه نمایند و دارای پرونده تشخیص نیز می

 .باشدتر مینوبت دادن راحت باشنداگر پرونده بخش تشخیص داشته 

کشی، ترمیم انپزشکی ارائه شده به بیمار در این بخش شامل عصبخدمات دند

 :مراحل. باشدکشیدن و جرم گیری دندان می  دندان،

 نام نویسی بیماران در ابتدای مراجعه جهت معاینه  .9

 معاینه توسط دانشجو .11

 تأیید معاینه توسط استاد .11

 ارائه طرح درمان .12

 دادن نوبت درمان به بیمار .13

 مقرر مراجعه بیمار در زمان .14

ارائه برگه مخصوص حسابداری به بیمار و ارجاع وی به صندوق   .15

 حسابداری

مراجعه بیمار یا همراه وی به صندوق حسابداری و پرداخت هزینه  .16

 جهت صدور قبض 

 

 تماس با دانشکده دندانپزشکی شیرازشماره های مستقیم 

49-33133243   **221- 33118221 

 بخش نام
 شماره تلفن داخلی

 (شیفت صبح ) دانشکده 
 نام بخش

 شماره تلفن داخلی

 ( عصرشیفت )کلینیك ویژه

 222 بخش درمان ریشه 292 ارتودنسی تخصصی 

 233 عمومی  ارتودنسی
بخش دندانپزشکی 

 ترمیمی
251 

 241 بخش درمان لثه 233 ایمپلنت 

 251 دندانپزشکی ترمیمی 
بخش دندانپزشکی 

 کودکان
249 

 235 بخش رادیولوژی 241 بیماریهای لثه

 233 بخش ارتودنسی 213 جراحی فك و صورت

 244 بخش تشخیص 222 درمان ریشه 

 219 بخش پاتولوژی 249 دندانپزشکی کودکان 

 243 پروتز ثابت 
بخش پروتزهای 

 دندانی
243 

 315 اتاق امور بیمه 316 پروتز متحرک 

 246 دفتر پرستاری 235 رادیولوژی 

 تشخیص بیماریهای 

 فك و صورت
 296 اطالعات 244

 246 رسیدگی به شکایات 316 درمان جامع

 آسیب شناسی دهان

 و فك و صورت
 213 بخش جراحی  219

مرکز تحقیقات ترومائی 

 دندانی
 219 بخش پاتولوژی 299

 مرکز تحقیقات 

 شکاف کام و لب
 246 رسیدگی به شکایات  219

 رسیدگی به شکایات 
 244و239

31111261131112 
 دفتر پرستاری 

 (شیفت صبح ) 
235 
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 دندانپزشکیمنشور اخالقی دانشکده 

 
و رعایت نمودن حقوق  انسانینکوداشت ارزش های واالی الهی و  .1

 بیماران 

 پژوهشی به دانشجویان برابر مقررات –ارائه خدمات آموزشی  .2

درمانی به نحو شایسته و مسئولیت پذیری  –انجام خدمات بهداشتی  .3

 در قبال بیماران 

ایجاد محیط علمی و فرهنگی جهت تربیت دندانپزشکان متعهد و  .4

 با بهره گیری از دانش روزمتخصص 

 رعایت اخالق اسالمی و حفظ شأن و کرامت انسانی .5

 رعایت نظم و انضباط، عدالت و انصاف در محیط کار .6

 حفظ روحیه انتقادپذیری و بکارگیری پیشنهادات سازنده .3

 

 

 

کلیه لووازم فلوزی را از سوروگردن     OPGخواهشمند است هنگام گرفتن عکس 

در مدت انجام رادیوگرافی حرکت . را خاموش کنید گوشی همرا. خود باز نمائید

نکنید و به آموزش های ارائه شده به شما با دقت گوش دهیود توا بویش از حود     

 .معطل نشوید

خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوؤال نمووده توا    

هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقورر  

 .و نشودلغ
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 مراحل پذيرش بيمار در بخش راديولوژي 

 
مراجعه کننده محترم لطفاً جهت تسهیل در امور درمان فرد به مووارد زیور   

 . کامالً توجه نمایید

ارائه فرم ارجاع از بخش های دیگر جهت گرفته عکس های رادیولووژی   -1

 .الزامی است

عکس های مطب های خصوصی جزو برناموه صوبح رادیولووژی     گرفتن -2

 .نمی باشد

 ارجاع بیمار بهصندوق حسابداری بر اساس نوع عکس -3

 مراجعه بیمار به صندوق حسابداری با پرداخت هزینه و دریافت قبض -4

مربوط به بیماران است  دیگرقبض )ارائه قبض به مسئول داخلی بخش  -5

 (در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

راردادن بیمار در لیست نوبت جهت گرفتن عکس بور اسواس اولویوت    ق -6

 حضور

در صوورت  )گرفتن عکوس توسوط پرسونل بخوش توسوط دانشوجویان        -3

 (حضور

 چك عکس ها توسط مسئولین -9

دقیقوه طوول    21-31ممکن است ظهور فیلم )انتظار جهت ظهور فیلم  -9

 .در این مدت بیمار باید در سالن انتظار منتظر بماند( بکشد

 تحویل عکس رادیولوژی به بیمار پس از آماده شدن -11

 .الزم به ذکر است گاهی نیاز به تکرار مجدد عکس می باشد

 فهرست
 

 1-2............................................................................بخش تشخیص 

 3-4.....................................................بخش جراحی فك و صورت 

 5-6............................................................بخش ارتودنسی عمومی 

  3-9.........................................................بخش ارتودنسی تخصصی 

 9-11...................................................بخش دندانپزشکی کودکان 

      11-12 ...................................................................بخش پروتز ثابت

 13-14............... .................................................بخش درمان ریشه

 15-16..............................................................................  بخش پریو

 13-19.......................................................................بخش ترمیمی 

 19-21.................................................................بخش پروتز کامل 

 21-22......................................................................بخش ایمپلنت 

 23-24........................................................................شرادیولوژیخب

 25-26................................................................بخش درمان جامع
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مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش عمومي تشخيص 

 بيماري هاي دهان
 

مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیر کامالً 

 :توجه نمائید

 نوبت دهی بیماران بصورت روزانه بر اساس اولویت حضور -1

جهت انجام امور پذیرش بیمار و ارجاع بیماران به حسابداری  -2

 حسابداری

مراجعه مجدد به بخش و تحویل قبض به مسئول داخلی بخش و انتظار  -3

 جهت معاینه بر اساس اولویت حضور

 ارجاع بیمار به رادیولوژی جهت انجام امور رادیوگرافی -4

معاینه بیمار و گرفتن تاریخچه از وی توسط دانشجو و تشکیل پرونده  -5

 برای بیمار

توسط اساتید بخش جهت اطمینان از صحیح بودن معاینه مجدد بیمار  -6

 تشخیص دانشجو

ارجاع بیماران به بخش های درمانی دیگر طبق پرونده تشکیل شده  -3

 (درصورت امکان)جهت تعیین نوبت و انجام کار آنها

غربالگری بیماران توسط اساتید و راهنمایی بیماران غیراز تشکیل  -9

 پرونده جهت درمان آنها

خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سؤال نموده تا هنگام 

مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو 

 .نشود

انجام جراحی و کاشت دندان در روز مقرر و ارائه آموزش هوای الزم بوه    -1

 بیمار بعد از جراحی

 ار به صورت ماهیانه بعد از جراحی ایمپلنتویزیت و معاینه بیم  -2

ارجاع بیمار برای گرفتن عکس مجدد از قسومت جراحوی شوده  بورای      -3

 اطمینان از کاشت صحیح و نظارت اساتید

تعیین نوبت برای مراجعه مجدد بیمار برای انجام مراحل پروتز از جمله   -4

 (جراحی ثانویه) Healing capگذاشتن 

توسط رزیودنت هوای    Healing capذاشتن تعیین و نوبت دهی برای گ  -5

 بخش پریو

ارائه پرونده مریض به رئیس بخش ایمپلنت برای انتخاب مورد مناسب   -6

 هر رزیدنت پروتز

 ارجاع بیمار طبق دستور رئیس بخش به رزیدنت پروتز مربوطه  -3

بیماران ابتدا به صورت هرسه ماه بعد از پروتز  followویزیت و معاینه   -9

 ماه و بعد به صورت سالیانه 6بعد به صورت 

الزم به ذکر است در ترم جاری عالوه بر جراحی توسوط رزیودنت هوای     -9

جراحی و پریو و انجام پروتز این بخش خودمات فلوشویر را در دسوت    

اقدام دارد که شامل پذیرفتن دونفر رزیدنت پریو و دونفر رزیدنت پروتز 

 .و انجام مراحل آموزشی می باشد

مراجعه اول هزینه درمان خود را سوؤال نمووده توا    خواهشمند است در 

هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقورر  

 .لغو نشود

 

 
 خانم نقدی: بخشمسئول 
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 مراحل پذيرش و درمان در بخش ايمپلنت
 

مووارد  مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت تسهیل در اموور درموان خوود بوه     

 .زیرکامالً توجه نمائید

 .در این بخش در ابتدا نیاز به تشکیل پرونده نیست

 مراجعه به بخش ایمپلنت جهت تعیین نوبت -1

 معاینه و مشاهده عکس بیمار توسط اساتید بخش -2

 انتخاب مورد مناسب جهت کاشت دندان -3

 ارجاع بیمار به بانك جهت پرداخت هزینه و صدور قبض -4

بیمار برای انجام قالب گیری به رزیدنت های بخش تعیین و نوبت دهی  -5

 پروتز ثابت توسط مسئول بخش

 و گرفتن عکس   Bone mapتعیین و نوبت دهی بیمار برای انجام  -6

و اسکن دندان به بخش  Tomographyارجاع بیمار برای گرفتن عکس  -3

 رادیولوژی

 تکمیل پرونده بیمار و ارجاع پرونده وی به جلسه طرح درمان -9

اب تعداد و نوع و سایز ایمپلنوت در جلسوه طورح درموان توسوط      انتخ  -9

 اساتید بخش

ارجاع بیمار به بانك جهت پرداخت هزینه ایمپلنت و جراحی و صدور   -11

 قبض

 تعیین و نوبت دهی جهت مراجعه برای عمل جراحی  -11

 ارائه آموزش های الزم به بیمار قبل از جراحی  -12

 

بخش تخصصي تشخيص مراحل پذيرش و درمان بيماران در 

 بيماري هاي دهان
 
مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت تسهیل در امور درمان خود به مووارد زیور کوامالً     

 :توجه نمائید
 

 معاینه توسط دستیاران و اساتید این بخش -1

 تشخیص کلینیکی ضایعات دهانی -2

 نمونه برداری تشخیصی از ضایعات بافت نرم در صورت لزوم -3

 واجد ضایعات دهانی مزمنویزیت بیماران  -4

 (بیماران کاندید پیوند اعضاء)پذیرش بیماران معرفی شده از بیمارستانها  -5

تعیین نیازهای درمانی دندانپزشکی بیماران کاندید پیوند عضو و بعد از  -6

 پایان این درمانها ارائه گواهی سالمت دهان

بررسی وضعیت زمینه ای پزشکی بیمواران خواص و تعیوین مالحظوات      -3

 د نیاز  جهت انجام این درمانهای دندانپزشکیمور

های متوالی از بیماران واجد ضایعات دهانی که تحوت  پیگری و مراقبت  -9

 . دارودرمانی هستند

 معاینه و درمان بیماران دارای دردهای صورتی و فکی  -9

 فکی  –معاینه بیماران و درمان مشکالت مفصل گیجگاهی  -11
 

خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سؤال نموده تا هنگام 

مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درموان شوما در روز مقورر لغوو     

 .نشود
 شیبانیخانم : مسئول بخش
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 جراحي فك و صورت بخشمراحل پذيرش و درمان بيمار در 
 

مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت تسهیل در امور درمان خود به مووارد  

 :زیر کامالً توجه نمائید

در مراجعه به این بخش نیاز به تشکیل پرونده تشخیص نیست و نوبت دهی این 

 .بخش روزانه انجام می گیرد

 گیریمراجعه مستقیم به بخش و نوبت -1

 ویزیت و معاینه بیماران توسط اساتید در هنگام مراجعه -2

 در صورت لزوم ارجاع بیمار به رادیولوژی جهت گرفتن عکس -3

دهوی درموان   تعیین تخصصوی یوا عموومی بوودن نووع درموان و نوبوت        -4

 تخصصی توسط رزیدنت

 نوشتن نوع درمان توسط مسئول داخلی بخش بر روی برگه مخصوص -5

 ارجاع بیمار به صندوق حسابداری و پرداخت هزینه جهت صدور قبض -6

قوبض  )مراجعه مجدد به بخش و تحویل قبض به مسئول داخلی بخش  -3

 (اران است، در حفظ و نگهداری آن کوشا باشیدمربوط به بیم دیگر

 درمان بیمار توسط دانشجو یا رزیدنت بر اساس نوع درمان -9
 

 :در بخش عمومی درمانهای زیر انجام می شود

 خارج نمودن دندانهای عادی جلو. الف

 خارج نمودن دندانهای عقب و عقل و درمان حفره خشك. ب

 فووت نوورم و سووخت و خووارج نمووودن دنوودانهای عقوول و جراحووی با . ج

 بردارینمونه

 

 :در ترم جاری درمان های عمومی شامل
 پارسیل کرم کبالت و آکریلی –دست دندان  -

 آسترکردن -

 
خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوؤال نمووده توا    
هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقورر  

 .لغو نشود
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 در بخش پروتز كامل بيمارانمراحل پذيرش و درمان 
 

مراجعه کننده محترم لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود بوه مووارد   

 .زیر کامال توجه نمائید
 

 مراجعه مستقیم بیمار به بخش  -1

شماره تلفن آنها معاینه توسط اساتید و تفکیك بیماران مختلف و ثبت  -2

 جهت اطالع دادن به بیماران جهت مراجعه مجدد

انتخاب دانشجوی مناسب جهت بیمار در صوورت آمواده بوودن شورایط      -3

 فکی بیمار

آگاه ساختن بیمار از نظر هزینه و تعداد جلسات مورد نیاز و نحوه انجام  -4

 کار

ارجاع بیمار به حسابداری جهت پرداخت هزینه درموان قبول از شوروع     -5

 ماندر

 دیگور قوبض  )مراجعه به بخش و تحویل قبض به مسئول داخلی بخوش  -6

 (متعلق به بیمار است در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

 (جلسه برای هر بیمار 19-21)شروع درمان توسط دانشجو -3

آموزش کلی به بیماران پس از اتمام کار و ارائه بروشورهای آموزشی به  -9

 آنان 

 اتمام کار پیگیری مشکالت بیماران پس از -9

 

 

 
 آموزش موارد بهداشتی و مراقبت های پس از عمل. د

 (تهیه فلر جهت خارج نمودن ریشه ها و تومورها* 

 

 :در بخش تخصصی نیز درمانهای زیر انجام می گیرد

جراحی دندانهای عقل نهفته و نیم نهفتوه و برداشوتن تومورهوای    . الف 

 بافت نرم 

جراحی تومورهای داخول   –خارج کردن آبسه داخل و خارج دهانی . ب

 (بستن آرج بار)ثابت کردن دندان ها با سیم های مخصوص  –استخوانی

 آماده نمودن بیماران جهت اطاق عمل . ج

 ارجاع برای مشاوره پزشکی در صورت لزوم. د

 پیگیری بیماران سرپایی و بستری* 

 

هزینه درمان خود را سوؤال نمووده توا    خواهشمند است در مراجعه اول 

هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقورر  

 .لغو نشود
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 مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش ارتودنسي عمومي
 

به موارد زیر کامالً توجوه  مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت تسهیل در امور درمان خود 

 .نمائید

سال پذیرش می شوند و روال معمول  12در بخش ارتودنسی عمومی بیماران زیر 

 :برای درمان بیماران در بخش ارتودنسی عمومی به شرح زیر می باشد

 مراجعه مستقیم به بخش بدون نیاز به پرونده تشخیص -1

 صدور قبض معاینه ارجاع به صندوق حسابداری و پرداخت وجه مورد نظر و -2

قبض )تحویل قبض به مسئول داخلی بخش و انتظار تا زمان معاینه در سالن انتظار -3

 (متعلق به بیمار است در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید دیگر

 معاینه توسط استاد بخش -4

 ارجاع بیمار به رادیولوژی  -5

 معاینه مجدد و مطابقت عکس با مشکل درمانی بیمار -6

 وسط استاد مربوطهتعیین نوع درمان ت -3

 تعیین نوبت انجام درمان بر اساس نیازهای آموزشی دانشجویان یا رزیدنت ها -9

 تعیین تاریخ دریافت هزینه های درمان بصورت نقد و اقساط -9

    

 

 

 

 

 

معموال درمان ترمیمی یك جلسه انجام می شوود ولوی در صوورت نیواز بوه      

 .می شودجلسات درمان اضافی نوبت بعدی به بیمار داده 

 ارئه آموزش الزم به بیمار در پایان کار-14

-های عصب کشی شده انجام موی الزم به ذکر است در ترم مهرماه ترمیم دندان

پذیرد که نیاز به پرونده بخش تشخیص ندارد و بیمار با عکس پایان عصب کشی 

روی ماه ترمیم بر ولی در ترم بهمن. و نامه ارجاع از بخش اندو مراجعه می نماید

 .پذیردکشی شده انجام نمیدندان عصب

 

 :همچنین در ترم مهرماه درمان های عمومی شامل

پوسیدگی یوك   -دندان های جلو –درمان پرکردگی دندانهای عصب کشی شده 

 (در صورت ارائه از طرف آموزش) سطحی

 :ماه درمان های عمومی شاملدر ترم بهمن

 .باشدطحی میپرکردگی پوسیدگی یك سطحی و پوسیدگی دو س

گرفتن فاصله بین -درمانهای سفید کردن دندانها: درمان های تخصصی شامل

 .انجام می شود...انواع روکش دندان و  -دندانها
خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سؤال نموده تا هنگام 

 مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو

 .نشود
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 مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش ترميمي
 

مراجعه کننده محترم ، لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به موارد زیور کوامال توجوه    

 .نمائید

 تشکیل پرونده تشخیص  -1

 مراجعه به بخش ترمیمی جهت تعیین نوبت -2

 معاینه و مشاهده عکس و پرونده توسط یکی از اساتید بخش  -3

 تعیین نوع درمان -4

 تعیین تخصصی یا عمومی بودن نوع درمان -5

 نوبت دهی توسط مسئول داخلی بخش -6

 مراجعه مجدد در زمان تعیین شده  -3

ارجاع بیمار یا همراه بوه صوندوق جهوت پرداخوت وجوه موورد نظور و صودور قوبض           -9

 حسابداری

مراجعه به بخش و تحویل قبض به مسئول داخلی بخش و نشستن در نوبت درمان بر  -9

متعلق به بیمار است در حفظ و نگهداری آن کوشوا   دیگرقبض )اساس اولویت مراجعه

 (باشید

انجام درمان توسط دانشجوی عمومی یا تخصصی بر اساس نوع کوار بوا نظوارت     -11

 استاد مربوطه

 در صورت نیاز گرفتن عکس رادیولوژی حین درمان -11

دندان، نیاز بوه   در صورت درمان ترمیمی نزدیك به عصب ممکن است پس از باز شدن -12

 .عصب کشی دندان توسط استاد، تشخیص داده شود

معموال درمان ترمیمی یك جلسه انجام می شود ولی در صورت نیاز بوه جلسوات   -13

 .درمان اضافی نوبت بعدی به بیمار داده می شود

شروع مرحلوه اول درموان بوا تشوکیل پرونوده، تهیوه عکوس رادیولووژی و          -11

فتوگرافی و گرفتن قالب تعداد مراجعه بیماران بر اساس نیواز درموان تعیوین         

طوول  . هفته یکبار می باشود  2می گردد که معموالً در بخش دانشجویی هر 

تفواوت  مدت درمان برحسب نوع ناهنجاری بیمار و به میزان همکاری بیمار م

هرچند در بعضی مووارد  . است و از یك تا سه سال ممکن است متفاوت باشد

 خاص ممکن است طول درمان بیش از این هم باشد

درمان در بخش عمومی ممکن است ابتدا با پالک متحرک شروع شود و پس از 

 .مدتی بر اساس نیاز، ارتودنسی ثابت برای وی انجام شود

هزینه درمان خوود را سوؤال نمووده توا هنگوام      خواهشمند است در مراجعه اول 

مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درموان شوما در روز مقورر لغوو     

 .نشود
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 ارتودنسي تخصصي بخشمراحل پذيرش بيمار در 
 

مراجعه کننده محترم لطفاً جهت تسهیل در امور درمان فرد به مووارد زیور   

 . کامالً توجه نمایید

سال پوذیرش موی شووند و     12در بخش ارتودنسی تخصصی بیماران باالی 

 .روال معمول برای درمان بیماران در ارتودنسی تخصصی به شرح زیر می باشد

 از به پرونده تشخیصمراجعه مستقیم و اولیه بیمار به بخش بدون نی -1

گاهی ممکن است به علت ازدیاد بیمارانی که در )ثبت نام جهت معاینه -2

 (. نوبت هستند بخش، نوبت جهت ویزیت نداشته باشد

 مراجعه بیمار در روز معاینه -3

ارجاع به صندوق حسابداری و پرداخت وجه مورد نظور و صودور قوبض     -4

 معاینه

تا زمان معاینه در سالن  تحویل قبض به مسئول داخلی بخش و انتظار  -5

 انتظار

 معاینه توسط استاد بخش  -6

در بعضی مواقع ارجاع بیمار بوه رادیولووژی و گورفتن عکوس و معاینوه       -3

 مجدد و مطابقت عکس با مشکل درمانی

 تعیین نوع مشکل بیمار توسط استاد معاینه کننده -9

توضیح نوع درمان، مشکل بیمار و طول درموان توسوط  اسوتاد معاینوه      -9

پرکردن فورم پوذیرش توسوط اسوتاد      آموزشی بودنکننده و در صورت 

معاینه کننده و ثبت مشخصات بیمار توسوط مسوئول داخلوی بخوش و     

 قراردادن بیمار در نوبت

مراجعه می کند و در صورتی که نیاز به جراحوی داشوته باشود پوس از     

طی مراحل جرم گیری با هماهنگی استاد مربوطه بر اساس تخصصی یا 

 .عمومی بودن درمان آنها تعیین نوبت می شود

بوا توجوه بوه اینکوه     )درمورد بیمارانی که مورد پذیرش قرار نمی گیرند

پذیرش بیمار بر اساس نیاز آموزشی دانشجو عموومی و تخصصوی موی    

تاریخ مراجعه و نوع بیماری آنهوا و شوماره تلفون آنهوا در دفتور      ( باشد

ز دانشوجو بوا آنهوا تمواس     مخصوصی نوشته می شود که در صورت نیوا 

 .گرفته می شود

دفترچه خدمات درمانی جهت خدمات معاینه و جرمگیری مورد )

قبول است که در هنگام پرداخت هزینه مورد استفاده قرار 

 (.خواهد گرفت 

خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوؤال نمووده توا    

شوید و درموان شوما در   هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو ن

 .روز مقرر لغو نشود
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 مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش پريو
 

مراجعه کننده محترم  لطفا جهت تسهیل در امور درمان خود به مووارد زیور کوامال    

 .توجه نمائید
 

 (تشخیصبدون نیاز به پرونده بخش )مراجعه مستقیم به بخش  -1

 نوبت دهی جهت معاینه اولیه -2

 مراجعه به بخش در روز مقرر معاینه -3

ارجاع به صندوق حسابداری جهت پرداخت هزینه معاینه و صدور قبض  -4

 معاینه

مربوط به بیمار اسوت  دیگر قبض )تحویل قبض به مسئول داخلی بخش -5

 (در نگهداری و حفظ آن کوشا باشید 

 معاینه توسط استاد بخش -6

 درمانتعیین نوع  -3

 تعیین تخصصی یا عمومی بودن نوع درمان -9

 تعیین نوبت انجام کار در صورت پذیرش -9

 مراجعه به بخش در روز مقرر انجام کار -11

 ارجاع به صندوق حسابداری و صدور قبض انجام کار -11

بوه دندانپزشوك   دیگور  تحویل قبض به مسئول بخش و تحویل قوبض   -12

 معالج

 شروع روند درمان یا انجام جراحی -13

جلسه می باشد کهبیمار هر  6الی  5درمان بیمار در بخش عمومی شامل 

 .هفته در روز و ساعت معینی که دانشجو در بخش حضور دارد

تکمیل فرم پذیرش صرفاً جنبه ثبت نام دارد و به منزله تعهود بخوش    -11

 .باشددر پذیرش و شروع درمان ارتودنسی نمی

یازهای آموزشی رزیودنت  دوره انتظار جهت تماس با بیمار بر اساس ن  -11

 .سال می رسد 1-3های بخش می باشد و گاه این دوره به 

 مراجعه بیمار بعد از تماس و مشخص شدن رزیدنت مربوطه -12

منزلوه انصوراف بیموار از درموان           عدم مراجعه بیمار بعد از تمواس بوه   -13

 .شودباشد و نام بیمار از لیست خارج میمی 

درموان بوه صوورت پویش قسوط در      تعیین تاریخ دریافت هزینه های  -14

 مرحله اول و در مرحله بعدی به صورت قسط بندی

شروع درمان بیمار در وقت تعیین شده با تشکیل پرونده، تهیه عکوس   -15

 ...و گرفتن قالب و 

 معاینات منظم ماهیانه تا پایان درمان به همراه پرداخت اقساط ماهیانه -16

وع درمان تعیین می گوردد  قابل ذکر است تعداد مراجعه بیماران بر اساس ن

 هفته یکبار می باشد 4یا  3که معموالً در بخش تخصصی هر 

طول مدت درمان بر حسب نوع ناهنجاری بیمار و به میزان همکاری بیموار  

سال ممکن است متفاوت باشد هر چند در بعضوی   3تا  1متفاوت است و از 

 .موارد خاص ممکن است طول درمان بیشتر از این هم باشد

اهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سوؤال نمووده توا    خو

هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقورر  

 .لغو نشود
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 در بخش دندانپزشكي كودكان بيمارانمراحل پذيرش و درمان 
 

تسهیل در امور درمان خود به مووارد زیور کوامالً    مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت 

 :توجه نمائید

در مراجعه به این بخش نیاز به تشکیل پرونده تشخیص نیست و نوبت دهی این 

 .بخش روزانه انجام می گیرد

 مراجعه مستقیم به بخش -1

 نام نویسی روزانه توسط مسئول بخش -2

ارجاع همراه بیمار به صندوق حسابداری جهت پرداخت هزینه و صدور  -3

 قبض معاینه 

 اساتیددستیاران با نظارت و راهنمایی ویزیت و معاینه توسط  -4

 درمان طرحتعیین  -5

 تعیین تخصصی یا عمومی بودن نوع درمان -6

 تعیین نوبت انجام کار توسط مسئول بخش -3

 مراجعه به بخش در روز مقرر -9

 ق حسابداری و پرداخت هزینه جهت صدور قبضارجاع به صندو  -9

مراجعه مجدد به بخش و تحویل قوبض بوه مسوئول داخلوی بخوش       -11

مربوط به بیمواران اسوت در حفوظ و نگهوداری آن کوشوا      دیگر قبض )

 (باشید

جهت انجام درمان ممکن است بیش از یوك جلسوه نیواز باشود، در      -11

وی لغوو         صورتی که کوودک در درموان خوود همکواری نکنود، درموان      

 .می شود

گرفتن عکس های رادیولوژی حین درمان جهوت تشوخیص عملکورد     -12

 صحیح درمان

 پانسمان دندان پس از اتمام کار  -13

نوبت دهی مجدد به بیموار جهوت مراجعوات بعودی در صوورت لوزوم        -14

 (معموالً درمان در یك یا دو جلسه انجام می شود)

 ارائه آموزش های الزم به بیماران  -15

بیمار به بخش های ترمیمی یا سایر بخشها جهوت تعیوین نوبوت    ارجاع  -16

 (درصورت نیاز دانشجویان در آن بخشها)ترمیمی 

الزم به ذکر است در ترم مهرماه درمانهای بخش عمومی اندو شامل درمان ریشه 

هوای دو کانالوه و   ماه درمان ریشهدندانهای یك کاناله و دو کاناله و در ترم بهمن

اشد و درمان های بخش تخصصی شامل کلیه درمانهوای پیچیوده   بسه کاناله می

با صالحدید اساتید بخش که ممکن است بر اسواس نیواز یوك یوا چنود جلسوه       

همچنین ممکن است نوع درمان کنونی شما جوزو  . درمان بیمار به طول انجامد

برنامه آموزشی ترم جاری دانشجو نباشد در این صورت شما می توانید به مراکز 

نی دیگر مراجعه نمائید یا ترم بعد جهت درمان مراجعه نمائید کوه در ایون   درما

 .صورت ممکن است بیماری پیشرفت کرده و نوع درمان تغییر کرده باشد

همچنین خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سؤال نمووده توا   

روز مقورر   هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در

 .لغو نشود
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مراحل پذيرش و درمان بيماران در بخش درمان ريشه 

 دندان يا عصب كشي 
 

مراجعه کننده محترم،  لطفاً جهت تسهیل در امور درمان خود به مووارد زیور کوامالً    

 .توجه نمائید

 تشکیل پرونده تشخیص -1

 ریشه جهت تعیین نوبتمراجعه به بخش درمان  -2

 معاینه و مشاهده عکس و پرونده توسط یکی از اساتید بخش -3

 تعیین نوع درمان -4

 تعیین تخصصی یا عمومی بودن نوع درمان -5

 نوبت دهی توسط مسئول داخلی بخش -6

 مراجعه مجدد به بخش در زمان تعیین شده -3

ارائه برگوه مخصووص حسوابداری بوه بیموار و ارجواع وی بوه صوندوق          -9

 حسابداری

مراجعه بیمار یا همراه وی به صوندوق حسوابداری و پرداخوت هزینوه       -9

 جهت صدور قبض

مراجعه مجدد به بخش و تحویل قوبض بوه مسوئول داخلوی بخوش و       -11

متعلق به  دیگرقبض )نشستن در نوبت درمان بر اساس اولویت مراجعه 

 (بیمار است در حفظ و نگهداری آن کوشا باشید

می یا تخصصی بر اساس نوع کار با انجام درمان توسط دانشجوی عمو  -11

 نظارت استاد مربوطه

 

 :های زیردر بخش تخصصی و عمومی صورت میگیرددرمان

بروساژ و فلوراید تراپی، فیشورسیالنت : از جمله)درمان های پیشگیری  -1

 (و پرکردن یك سطحی

 انواع پرکردگی دندان های شیری و دائمی با انواع مواد -2

 دندانهای شیری ، دندانهای دائمی با آپکس بازدرمان پالر و ریشه  -3

 کشیدن کلیه دندانهای شیری -4

 کنترل فضای دندانهای از بین رفته با استفاده از پالک فضانگهدار -5

  space super visionکنترل فضا با استریر های قدامی و  -6

درمان کمبود فضای دندان ها و پیشگیری از ارتودنسی و انواع  -3

 فضانگهدارنده ها در بخش 

درمان موارد تروما و ضربات وارده به دندان ها و ثابت کردن آنها در  -9

 بخش تخصصی

 (در بخش تخصصی)کشیدن دندان های دائمی منتخب  -9
 

ا هنگام خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سؤال نموده ت

مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر لغو 

 نشود
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 مراحل پذيرش و درمان بيمار در بخش پروتز ثابت
 

مراجعه کننده محترم، لطفاً جهت تسهیل در امور درمان خود به مووارد زیور کوامالً    

 :توجه نمائید

 مراجعه مستقیم به بخش بدون نیاز به پرونده تشخیص -1

 تعیین نوبت معاینه -2

مراجعه بیمار بوه بخوش در روز مقورر جهوت معاینوه و دریافوت برگوه         -3

 حسابداری

ارجاع بیمار به صندوق حسابداری و پرداخت وجه موورد نظور و صودور     -4

 قبض

 ارائه قبض به مسئول داخلی بخش -5

 معاینه توسط استاد بخش -6

 به رادیولوژی و بخش های دیگر در صورت لزوم ارجاع بیمار -3

 معاینه مجدد و مطابقت عکس با مشکل درمانی بیمار -9

 تعیین نوع درمان توسط استاد مربوطه -9

 تعیین تخصصی یا عمومی بودن نوع درمان -11

 تعیین نوبت انجام درمان بر اساس نیاز دانشجویان -11

خوت  ارجاع بیمار به صندوق حسوابداری در مراجعوه بعود جهوت پردا     -12

 هزینه و صدور قبض بر اساس نوع درمان

 شروع روند درمان و ارائه آن طی جلسات بعد  -13

 

 

درمانهای ارائه شونده بر اساس تقویم آموزشی دانشجویان عمومی و 

 :شاملتخصصی

 (Post)روکش و بریج و پست فلزی : درمانهای عمومی شامل

در ترم بهمن روکش گذاشتن دندان ثابت و )در ترم مهرماه درمان بریج 

 .پذیردو پست و کور انجام می

بریج ، روکش، اکلوژن، درمان های : شامل ثابت درمانهای تخصصی

 پروتز ثابت، مریلند، المینت، نایت گارد

 : درمانهای تخصصی متحرک شامل
پارسیل کرم کبالت و  –دست دندان  –nightguardمحافظ شب  -

 اکریلی

 آستر کردن  –دندان تکی اکریلی  -

 

 :الزم به ذکر است که هزینه درمان در بخش تخصصی شامل

 هزینه کار در بخش ( 2هزینه البراتوار  ( 1 

خواهشمند است در مراجعه اول هزینه درمان خود را سؤال نموده تا 

هنگام مراجعه با مشکل پرداخت هزینه روبرو نشوید و درمان شما در روز مقرر 

 .لغو نشود
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