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  اهداف کلی:

مالحظات دندانپزشکی بیماریهای سیستمیک شایع را شرح دهند وتظاهرات دهانی هر یک را تشخیص  دانشجو در پایان این دوره باید بتواند

 دهد.

 

 : اهداف اختصاصی

 دانشجو باید بتواند: 

o غده بزاقی وغددلنفاوی را ، اعصاب دوازده گانه  ونهای نرمال ،مفصل گیجگاهی فکی وعضالت جونده ،تیروئید،یواریاس معاینه دهان

 به طور کامل انجام دهد.

o تظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد و مالحظات دندانپزشکی بیماریهای قلبی را شرح دهد. 

o  تظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد و دهدمالحظات دندانپزشکی بیماریهای گوارش را شرح. 

o تظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد و مالحظات دندانپزشکی بیماریهای دیابت را شرح دهد. 

o تظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد و مالحظات دندانپزشکی بیماریهای تنفسی را شرح دهد. 

o دهانی آن را تشخیص دهدتظاهرات  و مالحظات دندانپزشکی بیماریهای تیروئید را شرح دهد. 

o تظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد و را شرح دهد بارداری وشیر دهیا مالحظات دندانپزشکی ب. 

o تظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد و را شرح دهدندانپزشکی بیماریهای غدد آدرنال مالحظات د. 

o دنی آن را تشخیص دهتظاهرات دها و مالحظات دندانپزشکی بیماریهای کلیه را شرح دهد. 

 

 :حیطه شناختی 

 :ز دانشجو انتظار می رودا
o عضالت جونده و ،زبان،غددلنفاوی اعصاب، ،اینات داخل وخارج دهانی )تیروئیدنحوه معTMJ مخاط  ،غددبزاقی ونرمال واریاسیون

 دهان را بداند.

o داشته باشدبیماری های سیستمیک تسلط  حظات دندانپزشکی وتظاهرات دهانیبر مال. 



 

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

 جلسه 8
 دکتر کوپایی  –دکتر غالمی  –دکتر روحانی  –دکتر تنکابنی  –دکتر نجفی  –دکتر شیخ بهایی  –دکتر پور شهیدی  –اساتید: دکتر آقاحسینی 

 

 98-97برنامه نیمسال دوم 

 ایام هفته بخش عمومی

 شنبه غالمیدکتر  –شیخ بهایی دکتر   -دکتر پورشهیدی –دکتر آقاحسینی 

 یکشنبه نجفیدکتر  –تنکابنی دکتر  –شیخ بهایی دکتر  –پور شهیدی دکتر 

 دوشنبه روحانی دکتر –کوپایی دکتر  -شیخ بهایی  دکتر

 سه شنبه تنکابنیدکتر  –شیخ بهایی دکتر  –پور شهیدی دکتر 

 چهارشنبه روحانیدکتر  –غالمی دکتر  –شیخ بهایی دکتر 

 

 نیم روتیشن اول 98-97برنامه سمینارهای نیمسال دوم 

 

  :روشهای تدریس

  case based learning،وارونه سکال ،آموزش بر بالین بیمار

 

  وظایف دانشجو:

  درمانهای پیشنهادی ی در طرحملباطی واصول کنترل عفونت و اصول عبه اخالق حرفه ای ومهارت های ارتمعاینه بیماران وتوجه 

 کلیه

 هفته هشتم

 آدرنال

 هفته هفتم

بارداری 

 شیردهی/

 هفته ششم

 تیروئید

 هفته پنجم

 ریه

 هفته چهارم

 دیابت

 هفته سوم

 گوارش

 هفته دوم

 قلب

 اولهفته 
 ایام هفته

7/2/97 

 دکتر غالمی

24/1/97 

دکترآقا 

 حسینی

17/1/97 

دکتر 

 پورشهیدی

25/12/97 

دکتر شیخ 

 بهایی

18/12/97 

دکتر 

 آقاحسینی

د11/12/97

کتر 

 پورشهیدی

4/12/97 

دکتر شیخ 

 بهایی

27/11/97 

دکتر آقا 

 حسینی

 شنبه

1/2/97 

دکتر 

 تنکابنی

25/1/97 

 دکتر نجفی

 

18/1/97 

دکتر 

 پورشهیدی

26/12/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

19/12/97 

دکتر 

 تنکابنی

12/12/97 

دکتر 

 پورشهیدی

5/12/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

28/11/97 

 نجفیدکتر 
 یکشبه

8/2/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

2/2/97 

 کوپاییدکتر 

26/1/97 

 روحانیدکتر 

19/1/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

20/12/97 

 کوپاییدکتر 

13/12/97 

 روحانیدکتر 

6/12/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

29/11/97 

 کویاییدکتر 
 دوشنبه

3/2/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

27/1/97 

دکتر 

 تنکابنی

20/1/97 

پور دکتر 

 شهیدی

21/12/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

14/12/97 

دکتر 

 تنکابنی

7/12/97 

پور دکتر 

 شهیدی

30/11/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

23/11/97 

پور دکتر 

 شهیدی

 

 سه شنبه

4/2/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

28/1/97  

 غالمیدکتر 

21/1/97 

 روحانیدکتر 

22/12/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

15/12/97 

 غالمیدکتر 

8/12/97 

 غالمیدکتر 

1/12/97 

شیخ دکتر 

 بهایی

24/11/97 

 روحانیدکتر 
 بهچهارشن



  مطالعه مطالب مشخص شده برای هر جلسه بر اساس رفرنس تعیین شده 

  شرکت در مباحث گروهی وحل مسائل مطرح شده توسط استاد 

 وه جهت تهیه گاید الین مشخص شده مشارکت در گر 

  شرکت در آزمون های گروه 

 

 وظایف استاد:

  به روز بودن اطالعات در مبحث گروهی 

 تهیهcase  رسنهای مطرح شده های مرتبط با موضوعات هفتگی منطبق با رف 

  ارزیابی دقیق دانشجویان بر اساس معیارهای مشخص شده در چک لیست 

 انجامformative assessment   در طی معاینات دانشجویان 

 

 روشهای ارزیابی دانشجو: 

 تیروئید سیون،نرمال واریا ،اعصاب گیجگاهی فکی وعضالت جونده، گزینه ای از معاینات مفصلآزمون ورود به بخش )سواالت چهار، 

 نمره  2غددلنفاوی  غددبزاقی و

 نمره 5مباحثه در گروه های کوچک  - ارزیابی هفتگی در کالس وارونه حل مساله 

 ارزیابیglobal rating  نمره 2 توسط اساتید راهنما مربوطه 

 (نمره )نمره تشویقی 1 ید الین گروهی با هماهنگی استادتدوین گا 

  نمره  1مدارک کامل ارائه  و درمان(و ضایعات دهانی )تشخیص تکمیل یک پرونده 

 نمره  10 آزمون خروج از بخش به صورت آسکی 

 

 مقررات )سیاست های کلی دوره(:

 حضور به موقع در بخش  

 استفاده از تلفن همراه در بخش  عدم 

  آراستگی ظاهری 

  رعایت اصول کنترل عفونت 

  پروفشنالیسممهارتهای ارتباطی و 

 

 حد مجاز غیبت:

در صورت تائید مدیر گروه ضمن لزوم جبران حضور دربخش یک نمره از کل  .شورای آموزشی غیبت مجاز نمی باشدبر اساس مصوبه 

 .کل نمره پایان ترم کسر خواهد شد دو نمره از نمره پایان ترم کسر خواهد شد و در صورت عدم تائید،

 

 :قوانین نمره دهی

 تیروئید واریاسیون، نرمال ،اعصاب گیجگاهی فکی وعضالت جونده، ت چهار گزینه ای از معاینات مفصلورود به بخش )سواال آزمون، 

 نمره  2 (لنفاوی غددبزاقی وغدد

 نمره 5مباحثه در گروه های کوچک  - ارزیابی هفتگی در کالس وارونه حل مساله 

  ارزیابیglobal rating نمره 2 توسط اساتید راهنما مربوطه 

 (نمره )نمره تشویقی 1ستاد راهنما تدوین گاید الین گروهی با هماهنگی ا 

 )نمره  1ئه مدارک کامل اار و تکمیل یک پرونده ضایعات دهانی )تشخیص درمان 

 نمره  10 آزمون خروج از بخش به صورت آسکی 

 



 : منابع

 2018کتاب فاالس  صفحات مشخص شدهاز.) ed th9(  

 

 تظاهرات دهانی مالحظات دندانپزشکی و عنوان بیماری

 غدد
 247-252 دیابت

 285 تیروئید

 گوارش

 166-168 وکبد هپاتیت گوارش

 172-173 بیماری های کبد الکلی

PUD 180-183 زخم پپتیک 

IBD 187-186 بیماری التهابی روده 

 189-188 کولیت سودوممبران

 غدد
 290-298 شیردهی وبارداری

 262-265 آدرنال

 قلبی

 27-34 اندوکاردیت

 44-50 فشار خون

IHD 67-63 

 78-83 آریتمی

HF 97-95 

 ریه

COPD 108-105 

 113-115 آسم

TB 120-123 
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