
 طرح دوره

 

 نام درس:

 IIدرمان جامع

 

 نحوه ارائه درس:

  عملی

 

 تعداد واحد:

 واحد  2

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 اندو، ترمیمی، پروتز، جراحی فک و صورت، بیماری های دهان، سالمت دهان

 

 مسئول درس:

 09122075034شعله غبرایی دکتر 
Sholeh ghabraei@yahoo.com 

 

 پیش نیاز:

 Iدرمان جامع 

ی نیمه تمام را به پایان به دانشجویان این فرصت داده میشود که درمان ها I در صورت نیاز به وقت اضافه جهت تکمیل بیماران درمان جامع

 برسانند.

 

 اهداف کلی:

  در حضور اساتید همکار در درمان جامع( (presentationارائه یک کیس درمان شده 

 

 اهداف اختصاصی:

 ارائه یک مورد را کامالً یاد گرفته و اجرا می نمایند.روش 

 :حیطه شناختی 

 .خصصی بیماران امکان پذیر می باشدارجاع ت مواردطرح درمان کامل بیمار بر اساس شناخت  اجرای

 

 :حیطه رفتاری 

ان بیماران پرکار توسط همچنین با توجه به درم ارتباط موثر دانشجو با بیمار ضورت دارد ،یل نیازهای درمانی بهداشتی بیمارجهت تکم

 .ازهای کیس مورد نظر تحقق می یابد، ارتباط و رفتار صحیح و تعامل بین دانشجویان در جهت بر آورده شدن نیدو دانشجو

 

 :حیطه عاطفی 

ت بیمار برای تکمیل درمان حمای حداقل یک بیمار است،با توجه به اینکه کیس کامل شده بر اساس تکمیل نیازهای درمانی بهداشتی 

 .های الزم توسط دانشجو انجام شده است

 

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

 . ل از پیش تعیین شده ارائه نمایندرا بر اساس پروتک case؛ دانشجویان فقط می توانند در یک جلسه صورت تکمیل بیماران درمان شدهدر 



 

 روش های تدریس:

 . راه نکات الزم آموزش داده می شودیک جلسه ارائه کیس به مدت یک ساعت هم

 

 وظایف دانشجو:

 الزم و ارائه آن در قالب یک کیس تکمیل شده document تهیه

 

 وظایف استاد:

  ارزیابیcase Pres 

 با روش ارا ئه کیس آشنا گردند، همچنین یک کیس کامل توسط اساتید ارائه می گردد تا دانشجویان نظارت بر درمانهای تکمیلی.  

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 (حضور اساتید مربوطه نمره در ارتباط با کیس ارائه شده )در20

 

  مقررات:

: دانشجویان فرصت تکمیل بیماران ناتمام را دارند ودر با اساتید و معاونت محترم آموزشیبر اساس کوریکولوم و هماهنگی های صورت گرفته 

 .تکمیل بیماران میتوانند فقط کیس را ارائه نمایندصورت 

 

  حد مجاز غیبت:

 

 

 قوانین نمره دهی:

  نمره و در ارتباط با کیس ارائه شده خواهد بود  20نمره قبولی کل 

  داشتن رادیوگرافیها و فتوگرافیهای مناسب  –اجرای طرح درمان  –طرح درمان صحیح 

  می باشد. 12حداقل نمره قبولی 
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