
 7دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس

 (دارو درمانی، فیزیوتراپی) non surgical یدرمان یروش ها موضوع درس:

 ، فک و صورتبیماری های دهان گروه آموزشی:

 شیخ بهاییدکتر مدرس:

 هدف كلی: 

، دارو درمانی، فیزیکال تراپی، روش های رفتاری و ریلکسیشن self managmentز قبیل آموزش اروش های درمانی غیر جراحی با  ییآشنا

 TMDدر بیماران 

 

  اهداف ويژه:

 :جلسه بتوانند انیدر پا رانیفراگ رودیانتظار م

  اهمیت و انواع روش های محافظه کارانه و غیر جراحی را در درمانTMD بداند. 

  روش هایself managment  و آموزش بیمار را در درمانTMD بداند. 

  ،روش های فیزیکال تراپی اعم از لیزرTENS، Passive streching، Posture therapy را در درمان  و سایر روش هاTMD 
 .بداند

  روش های رفتاری و ریلکسیشن را در درمانTMD بداند. 

  دسته های دارویی، مکانیسم اثر، دوز تجویزی و عوارض جانبی آنها را در درمانTMD .بداند 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

 روش آموزشی:
 سخنرانی تعاملی و پرسش و پاسخ

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:
 ()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 
 Peterson: Contemporary of oral & maxillofacial surgery 2014 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

--- 
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