
 طرح دوره

 

 نام درس:
 4بیماریهای سیستمیک 

 

 نحوه ارائه درس:
 عملی

 

 تعداد واحد:

 واحد 1

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 جراحی دهان و فک و صورت

 

 مسئول درس:
 دکتر علیرضا پرهیز  

09125130627 - alirezaparhiz@gmail.com 

 

 پیش نیاز:

 3بیماریهای سیستمیک 

 

 اهداف کلی:

  با نحوه معاینه، تشخیص، طرح درمان و بستری بیماران جراحی فک و صورتآشنایی 

 و پاسخ به مشاوره های ارسالی در بیمارستان حوه تشکیل پرونده و مشاوره نویسیآشنایی با ن 

 آشنایی با جراحی تحت بیهوشی 

  آشنایی با جراحیهای وسیع ناحیه فک و صورت 

 

 اهداف اختصاصی:

 

 :حیطه شناختی  

 مراحل مختلف درمان بیماران در بیمارستان و انجام جراحی تحت بیهوشی آشنا شوند.یان با این دوره انتظار میرود دانشجو ندر پایا

 

 :حیطه رفتاری  

 مراحل مختلف درمان بیماران بیمارستانی را توضیح دهد. یان این دوره دانشجو باید بتوانددر پا

 

 :حیطه عاطفی 

 فعاالنه شرکت نماید.از بستری تا درمان احل مختلف دانشجو در مر

 

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

 یک جلسه درمانگاه و یک جلسه اتاق عمل برای هر دانشجو

 ،دکتر عباسی ،دکتر محمدی، دکتر مومنی، دکتر قراجه ای، دکتر کریمی، دکتر شیرانی ،دکتر محمود هاشمی ،دکتر بیات ،دکتر حیدراساتید: 



 دکتر رزم آرادکتر پادگانه،  ،دکتر واعظی، دکتر خراسانی، دکتر بشکار، دکتر هاشمی نسب، دکتر بهرامی ،دکتر شریفی ،دکتر بدری ،دکتر پرهیز

 

 روش های تدریس:

 ، آموزش در اتاق عملآموزش بر بالین بیمار، آموزش صبحگاهی دور میز، اموزش بر روی مدل فکی

 

 دانشجو:وظایف 

  و عدم غیبت درمانگاه و اتاق عملحضور به موقع در 

 واالت اساتیدپاسخگویی به س 

 انجام تکالیف محوله 

 و بیمار ایت احترام استاد و همکالسیعر 

  بیمار حقوق رعایت اصول منشور 

 

 وظایف استاد:

  و بالین بیمار درمانگاه و اتاق عملدر حضور به موقع 

  دانشجویانکنترل حضور و غیاب 

 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:

 

 

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

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 0

 

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

 :نمره 2 حضور و غیاب 

  :نمره 5انجام نکالیف محوله 

  :)نمره 13ارزیابی اساتید از دانشجو )بر اساس فعالیت در بخش 

 

 منابع:

 مطالب ارایه شده توسط اساتید 

 

 

 

 



 پیوست:

 مقررات انضباطی دانشجویان در بخش جراحی

 

انجام می شود و ورود بعد از ساعت مذکور مشمول مقررات انظباطی و کسر  8:45تا  8:30حضور و غیاب دانشجویان راس ساعت  (1

صبح غیبت با کسر یک نمره(. غیبت بیش  9و بعد از ساعت  –نمره  5/0دقیقه تاخیر با کسر  15)مدت  نمره عملی خواهد شد.

 از دو جلسه منجر به حذف واحد عملی خواهد شد. 

 خروج از بخش در ساعات موظف بایستی با هماهنگی و صرفاً در موارد ضروری باشد در غیر این صورت غیبت تلقی خواهد شد. (2

رش دانشجویان طبق برنامه آموزش و معرفی نامه معاونت مربوطه جابجایی روتیشن ها و تعویض شیفت ها ممنوع می باشد و پذی (3

 انجام خواهد گرفت .

 حفظ و حراست از وسایل و ابزارها و نیز دستگاهها و فضای عمومی (4

 انتخاب واحد جراحی عملی باید در همان ترم انجام و گذرانده شود انجام روتیشن بدون انتخاب واحد عملی امکان پذیر نیست. (5

ت بهداشتی و کنترل عفونت الزامی می باشد لذا در صورت عدم رعایت نکات ذیل مشمول مقررات انظباطی و کسر رعایت نکا (6

 نمره عملی خواهد شد.

 الف( استفاده از روپوش تمیز و اتو شده که از نظر سایز مناسب باشد.

 ب(دکمه روپوش و پیراهن بسته باشد.

 بخصوص هنگام جراحیج( پوشیدن موهای سر هنگام کار بر روی بیمار 

 د(عدم استفاده از زیور آالت و پرهیز از بلندی ناخن ها و الک زدن آنها

 ه( عدم استفاده از تلفن همراه در بخش

 ی( پرهیز از نشستن بر روی یونیت های دندانپزشکی

                                                                                             

                                                                                                 

 دکترسید علیرضا پرهیز                                                                                      

 رئیس بخش جراحی فک و صورت                                                                                       
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