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 یفک یجگاهیمفصل گ بیماری های معاینات و روشهای تشخیص موضوع درس:

 ، فک و صورتبیماری های دهان گروه آموزشی:

 پور شهیدیدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 یفک یجگاهیمفصل گشایع  بیماری هایروشهای معاینه و با  انیدانشجو ییآشنا

 

  اهداف ويژه:

  تاریخچه مناسبی از بیمار مبتال به دانشجو بتواندTMD بگیرد. 

  ارزیابی رفتاری مناسبی از بیمار مبتال به دانشجو بتواندTMD انجام دهد. 

  روشهای معاینه فیزیکی مفصل دانشجو باTMJ شود آشنا. 

  بتواند بیماری های شایع مفصل گیجگاهی فکی را نام ببرددانشجو. 

  عالیم اختصاصی بیماری های دانشجو بتواندTMJ  درد میوفاسیال عضالت جونده((MPDs) ،Articular disk disorder آرتریت ،

TMJ، Dislocation.را بیان کرده و آنها را از هم افتراق دهد ) 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

 روش آموزشی:
 problem based learningو  سخنرانی تعاملی

 

 :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:
 (و تشریحی کوتاه جواب )سواالت تستیامتحان پایان ترم 

 

 :نمره برای اين مبحث

 نمره ی کلیازدهم یک 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 امتحان پایان ترم 

 

  منابع آزمون )امتحان(:

 Burcket oral medicine 2015, chapter 11 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:
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