
 طرح دوره

 

 نام درس:

 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکی

 

 نحوه ارائه درس:

 عملی -نظری 

 

 تعداد واحد:

 واحد 1

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 جراحی دهان و فک و صورت

 

 مسئول درس:

 alirezaparhiz@gmail.com - 09125130627  دکتر علیرضا پرهیز

 

 پیش نیاز:

 ندارد

 

 اهداف کلی:

 با موارد فوریتهای پزشکی و کسب و مهارت در کاربرد موارد فوق در فوریتها آشنایی

 

 اهداف اختصاصی:

 

 :حیطه شناختی 

 یان نحوه انجام معاینه، ثبت عالیم حیاتی، کمکهای اولیه در موارد بروز اورژانس در مطب را بداند.در پایان این دوره انتظار میرود دانشجو

 

 :حیطه رفتاری 

 ، مراحل مخلتلف درمان را به طور کامل انجام دهد.صورت بروز موارد اورژانس در مطب دردر پایان این دوره دانشجو باید بتواند 

 

 :حیطه عاطفی 

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

 

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

 جلسه  17

 24/11/97 دکتر پادکانه اصول نشانه شناسی و تغییرات سطح هوشیاری

 01/12/97 دکتر دهقانی اصول معاینه و کنترل عالئم حیاتی 

 15/12/97 و 08/12/97 کریمیدکتر  اورژانس های قلبی، ریوی



 22/12/97 دکتر خراسانی واکنش های آلرژیک 

 21/01/98 دکتر بیات جراحی آشنایی با وسایل و لوازم برقراری راه هوایی بطریق و برقراری راه هوایی (1

 04/02/98 و 28/01/98 دکتر عباسی مغزی -ریوی  –آشنایی با احیاء قلبی  (2

 

 صبح 9 الی 7:30ساعت  چهارشنبه هاSkill Lab  رنامهب

 Skill Lab 11/02/98 دکتر پرهیز کارگاه آشنایی با کیت اورژانس

 Skill Lab 18/02/98دکتر محمدی  IM , IV کارگاه تزریقات

 Skill Lab 25/02/98دکتر کریمی    CPRکارگاه

  زیر نظررئیس بخش جراحی بیمارستان شرکت در راند بخش داخلی و کشیک شبانه

 

 روش های تدریس:

 اسالید، سخنرانی، فیلم و اموزش بر روی مدل

 

 وظایف دانشجو:

  کالس درس و عدم غیبتحضور به موقع در 

 پاسخگویی به سواالت اساتید و امتحانات میان ترم 

 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 

  متناسب با واحد درسیاستفاده از دانش ها و تجهیزات کمک اموزشی 

 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:

 انجام تکالیف محوله

 امتحان کتبی چهارگزینه ای

 

  مقررات:
 (و ضوابط بخش جراحی )پیوست آموزشی طبق مصوبات دانشگاهرعایت تمام اصول حرفه ای و 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 1

 

 قوانین نمره دهی:



 کسب حداقل نمره قبولی طبق مقررات آموزشی مصوب

  :نمره 1حضور و غیاب 

  :)نمره 5ارزیابی اساتید از دانشجو )بر اساس فعالیت در بخش 

  نمره 14پایان ترم: امتحان 

 

 منابع:

  پترسون تک جلدیکتاب 

  ی ماالمداورژانسهاکتاب 
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