
 1طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 

 مبحث لندمارک های آناتومیک، معاینه غدد بزاقی، غدد لنفاوی و غده تیروئیدموضوع درس: 

 بیماری های دهان و فک و صورتگروه آموزشی: 

 دکتر شیخ بهاییمدرس: 

 هدف كلی:

 را به طور کامل شرح دهد. تیروئید  غده و لنفاوی غدد بزاقی، غدد معاینه آناتومیک، های لندمارکدر پایان کالس از دانشجو انتظار می رود، 

 

 اهداف ويژه:

 :در پایان این درس دانشجو بتواند

 ند آن ها را در دهان مشخص کند.لندمارک های آناتومیک قسمت های مختلف دهان را شرح دهد و بتوا

 ی اصلی را به طور کامل بشناسد.آناتومی غدد بزاق

 ه طور کامل توضیح دهد. لی را بروش معاینه غدد بزاقی اص

 .دهد شرح را آن معاینه نحوه و تیروئید غده آناتومیک مجاورات

 .بشناسد کامل طور به را شایع نودهای لنف معاینه نحوه و گردن و سر نودهای لنف وابران و آوران، ،آناتومیک نواحی

 .دهد توضیح کامل طور به را پاتولوژیکنودهای  لنف مختلف تظاهرات

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 2

 

 روش آموزشی:
LECTURE, ROLE PLAY 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 آزمون پایان ترم 

 

 :مبحثنمره برای اين 

 نمره 5/2

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 نمره آزمون پایان ترم 20

 

 (: )امتحانمنابع آزمون 

 اسالید های ارائه شده در کالس 

  از کتاب  7فصلBATES’Guide to physical examination & history taking  270-258صفحه 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر: 

  از کتاب  31فصل 

 ORAL AND MAXILLOFACIAL LESIONS WOOD& GOAZ  539-521صفحات 



  دهان و فک و صورتفصل اول از کتاب ملی بیماری های 

  از کتاب  16فصلDental management of the medically compromised patients 9th edition 

 

 نحوه ارتباط با استاد :
 E-mail: dsheykhbahaei@gmail.com  
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