
 طرح دوره

 

 نام درس:

 (2) نظری جراحی

 

 نحوه ارائه درس:

 نظری

 

 تعداد واحد:

 یک

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 جراحی دهان و فک و صورت

 

 مسئول درس:

 alirezaparhiz@gmail.com - 09125130627  دکتر علیرضا پرهیز

 

 پیش نیاز:

 2جراحی نظری 

 

 اهداف کلی:

  استئورادیونکروز فکی و عوامل ایجاد کننده انآشنایی با استئومیلیت و 

 آشنایی با اصول برخورد با بماران تحت درمان با بیسفوسفوناتها 

 آشنایی با دردهای غیر ادنتوژنیک سر و گردن 

 آشنایی با جراحی های قبل از پروتز 

 آشنایی با اصول جراحی ضایعات فکی ادنتوژنیک و غیر ادنتوژنیک 

 

 اهداف اختصاصی:

 

  شناختی:حیطه 

، اسلئورادیونکروز و استئونکروز آشناشود، دردهای غیر ادنتوژنیک را بشناسد، ن با استئومیلیتدر پایان این دوره انتظار میرود دانشجوبا

 .اندیکاسیون و کنتراندکاسیون جراحی های قبل از پروتز و اصول جراحی ضایعات ادونتوژنیک و غیر ادنتوژنیک رابداند

 

 :حیطه رفتاری 

 پایان این دوره دانشجو باید بتواند در مورد نکروزهای فکی و اصول جراحی های قبل از پروتز و ضایعات فکی در کالس توضیح دهد. در

 

 :حیطه عاطفی 

 دانشجو در مراحل مختلف تدریس در بحثهای گروهی فعاالنه شرکت نماید.

 

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

 (3کالس )، 8:30 – 7:30، ساعتصبحشنبه ها سه 



 07/12/97و  30/11/97، 23/11/97 رزم آرادکتر  جلسه، 3 جراحی های قبل از پروتز

 20/01/98و  28/12/97و  21/12/97، 14/12/97 مومنیدکتر  ،جلسه 4  عفونتهای ادنتوژنیک

اصول برخورد با بیماران استئو تحت درمان با بیس فسفونات 

  ها

 27/01/98 پرهیزدکتر  ،جلسه1

 17/02/98و  10/02/98و  03/02/98 قراجه ایدکتر  ،جلسه3 اصول پیوند و بازسازی نسج نرم و سخت ناحیه فک و صورت

 24/02/98 بدریدکتر  ،جلسه1  اصول جراحی های زیبایی ارتوگناتیک (1

 –راینوپالستی ) اصول جراحی های زیبایی صورت (2

 (بلفاروپالستی و ...

 31/02/98 شریفیدکتر  ،جلسه 1

 07/03/98 بشکاردکتر  ،جلسه 1  اصول جراحیهای پری رادیکولر (3

، لیزر و کرایو)  تکنولوژیهای نوین در جراحی فک و صورت (4

 الکتروسرجری و ...(

 21/03/98 هاشمی نسبدکتر  ،جلسه 1

تکنولوژیهای نوین در جراحی فک و صورت ) دندانپزشکی  (5

 دیجیتال (

 28/03/98 هاشمی نسبدکتر  ،جلسه 1

)درمان با تکنولوژیهای نوین در جراحی فک و صورت  (6

 سلولهای بنیادی(

 04/04/98 ، دکتر بهرامیجلسه1

 

 روش های تدریس:

 به صورت ترکیبی: سخنرانی و بحث گروهی

 

 وظایف دانشجو:

 حضور به موقع در کالس درس و عدم غیبت 

 میان ترم پاسخگویی به سواالت اساتید و امتحانات 

 حضور در جلسه ی امتحان پایان ترم 

 انجام تکالیف محوله 

 رعایت احترام استاد و همکالسی 

 

 استاد:وظایف 

 حضور به موقع در کالس درس 

 کنترل حضور و غیاب دانشجویان 

 استفاده از دانش ها و تجهیزات کمک اموزشی متناسب با واحد درسی 

 استفاده از روشها و متدهای آموزشی جدید 

 تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه در انجام تکالیف محوله 

 رعایت احترام دانشجویان و سایر همکاران 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

  ای چهارگزینه سواالت صورت به ترم پایان امتحان



 

  مقررات:
 رعایت تمام اصول حرفه ای و آموزشی طبق مصوبات دانشگاه

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 1

 

 نمره دهی:قوانین 
 کسب حداقل نمره قبولی طبق مقررات آموزشی مصوب

 

 منابع:

 در طرح درس ها به صورت مجزا آورده شده است.
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