
 طرح دوره

  :نام درس

 1تشخیصی  دندانپزشکی

 

 :نحوه ارائه درس

 (، آموزش در گروههای کوچکسخنرانینظری )
 

 :تعداد واحد

  واحد 1.5

 

 :گروه/های آموزشی ارائه دهنده

  ، جراحی دهان و فک و صورتبیماری های دهان فک وصورت
 

 :مسئول درس

  دکتر پور شهیدی
 

 پیش نیاز:

 

 

  اهداف کلی:

زخمهای دهانی ، دهد و توده های گردنی را بشناسد را شرحنحوه معاینات ساختارهای مختلف سر و گردن  دانشجو در پایان این دوره باید بتواند

 را افتراق دهد.

 

 :اهداف اختصاصی

 : دانشجو باید بتواند 

o اصول معاینه را شرح دهد. 

o مجاورات و عملکرد مفصل ساختار آناتومیک ،TMJ .را شرح دهد و نحوه معاینه آن را به طور کامل بیان کند 

o کند بیان کامل طور به را آن معاینه نحوه و دهد شرح راغدد بزاقی  عملکرد و مجاورات ،آناتومیک ساختار. 

o کند بیان کامل طور به را آن معاینه نحوه و دهد شرح راغدد لنفاوی  عملکرد و مجاورات ،آناتومیک ساختار. 

o کند بیان کامل طور به را آن معاینه نحوه و دهد شرح را غده تیرویید عملکرد و مجاورات ،آناتومیک ساختار. 

o کند بیان کامل طور به را آن معاینه نحوه و دهد شرح رااعصاب دوازده گانه  عملکرد و مجاورات ،آناتومیک ساختار. 

o کند بیان کامل طور به را آن معاینه نحوه و دهد شرح راغدد بزاقی  عملکرد و مجاورات ،آناتومیک ساختار. 

o و محل واریاسیونهای نرمال دهان را شرح دهد. آناتومیک ساختار 

o .زخمهای دهانی را به طور کامل طبقه بندی کند و انواع شایع آن را با تشخیص افتراقی شرح دهد 

o را بشناسد و نحوه افتراق آنها را شرح دهد. انواع توده های گردنی 

 

 :حیطه شناختی 

o روشهای معاینه و طریقه معاینه ساختارهای مهم سر و گردن اشراف یابدبر  ز دانشجو انتظار می رودا. 

 



 :تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه

 جلسه 51
 شریفیدکتر  - دکتر منصوریان -دکتر شیخ بهایی  –اساتید: دکتر پور شهیدی 

 

 جدول زمانبندی

 تاریخ موضوع جلسه گروه آموزشی مدرس

28/11/97 توالی علمی مواجهه با بیمار رویکرد جامع به بیماران جراحی دکتر شریفی  

5/12/97 اصول معاینه و انواع روش های آن بیماری های دهان دکتر پورشهیدی  

دهانبیماری های  دکتر پورشهیدی  
معاینات مفصل گیجگاهی،اعصاب و نرمال واریاسیون، 

 تیروئید و بزاقی
12/12/97  

 بیماری های دهان دکتر پورشهیدی
معاینات مفصل گیجگاهی،اعصاب و نرمال واریاسیون، 

 تیروئید و بزاقی
19/12/97  

 بیماری های دهان دکتر شیخ بهایی
معاینات مفصل گیجگاهی،اعصاب و نرمال واریاسیون، 

 تیروئید و بزاقی
26/12/97  

 بیماری های دهان دکتر شیخ بهایی
معاینات مفصل گیجگاهی،اعصاب و نرمال واریاسیون، 

 تیروئید و بزاقی
18/1/98  

25/1/98 طبقه بندی کلینیکی ضایعات شایع دهان و فک بیماری های دهان دکتر منصوریان  

1/2/98 زخم های شایع دهان بیماری های دهان دکتر منصوریان  

8/2/98 زخم های شایع دهان بیماری های دهان دکتر منصوریان  

15/2/98 زخم های شایع دهان بیماری های دهان دکتر منصوریان  

22/2/98 ضایعات وزیکولوبولوز بیماری های دهان دکتر پورشهیدی  

29/2/98 ضایعات وزیکولوبولوز بیماری های دهان دکتر پورشهیدی  

12/3/98 ضایعات وزیکولوبولوز بیماری های دهان دکتر پورشهیدی  

19/3/98 و اصول افتراق آ نها توده های گردنیانواع  بیماری های دهان دکتر شیخ بهایی  

و اصول افتراق آ نها توده های گردنیانواع  بیماری های دهان دکتر شیخ بهایی  26/3/98  
 

  :روشهای تدریس

 (TBL) ، آموزش در گروههای کوچکسخنرانی

 

  وظایف دانشجو:

 در کالسها و فعال شرکت منظم 

 )شرکت در آزمونهای کالسی )کویزها 

 مطالعه مطالب از پیش تعیین شده در کالسها 

 

 وظایف استاد:

  و مطالب ارائه شدهبه روز بودن اطالعات 

  ارزیابی دقیق دانشجویان بر اساس معیارهای مشخص شده 
 

 روشهای ارزیابی دانشجو:

 کویز های کالسی 

 (آزمون پایان ترم )تستی و تشریحی 



 

  مقررات )سیاست های کلی دوره(:

 در کالس، شرکت مرتب در کویز های کالسی  حضور به موقع

 

 حد مجاز غیبت:

. ) بدیهی است در صورتی که در جلسات مذکور کویز/ فعالیت کالسی جلسه مجاز میباشد 15جلسه از  2طبق قوانین آموزشی غیبت تا 

 تعریف شده باشد دانشجو از نمره کالسی آن جلسه محروم خواهد شد.( 

 

 :قوانین نمره دهی

 بود.( و نمره پایان ترم خواهد سی )تعریف شده در طرح درس اساتیدنمره نهایی دانشجو مجموعه ای از نمرات کال
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