
 طرح دوره

  نام درس:

 5تشخیصی 

 

  نحوه ارائه درس:

  نظری
 

 تعداد واحد: 

1  

 

  گروه/های آموزشی ارائه دهنده: 

  ، آسیب شناسی ، رادیولوژی ، جراحی بیماری های دهان، فک وصورت

 

  مسئول درس:

  دکتر سارا پورشهیدی

 

 اهداف کلی: 

 ، عملکرد و اختالالت غده بزاقی و انواع تداخالت مربوط را به طور کامل شرح دهد . آناتومیدر پایان این دوره دانشجویان باید بتوانند 

 

 اهداف اختصاصی:
 

  :حیطه شناختی 

o بزاقی را تشریح کند غدد آناتومی 

o بزاقی را تشریح کند غدد شناسی بافت 

o بزاقی به طور کامل شرح دهد غدد ضایعات پاتولوژی 

o جراحی هر یک را بداند درمان و بزاقی  را تشخیص دهد  غدد ضایعات 

o بزاقی را تفسیر کند غدد ضایعات رادیولوژیک نماهای 

o آن را بداند. وروشهای مداوای دهان را بشناسد  خشکی 

o .ترکیبات بزاق و مکانیسم های ترشح آن را شرح دهد 

 

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

 آقاحسینی دکتر-زاده باشی دکتر-پرهیز دکتر-مهدوی دکترجلسه:  16
 

 9ترم            3کالس            7:30 -8:30یکشنبه          ساعت 

 تاریخ موضوع جلسه گروه آموزشی مدرس

 24/6/98 بزاقی غدد وآناتومی کلیات دهان های بیماری آقاحسینی دکتر

 31/6/98 بزاقی غدد وآناتومی کلیات دهان های بیماری آقاحسینی دکتر

 7/7/98 بافت شناسی غدد بزاقی آسیب شناسی دکتر مهدوی



 14/7/98 بافت شناسی غدد بزاقی آسیب شناسی دکتر مهدوی

 21/7/98 پاتولوژی ضایعات غدد بزاقی آسیب شناسی دکتر مهدوی

 28/7/98 پاتولوژی ضایعات غدد بزاقی آسیب شناسی دکتر مهدوی

 12/8/98 ضایعات غدد بزاقی پاتولوژی آسیب شناسی دکتر مهدوی

 19/8/98 پاتولوژی ضایعات غدد بزاقی آسیب شناسی دکتر مهدوی

 26/8/98 تشخیص و درمان جراحی ضایعات غدد بزاقی جراحی دکتر پرهیز

 98 3/9 تفسیر رادیولوژیک ضایعات غدد بزاقی رادیولوژی دکتر باشی زاده

 10/9/98 ومداوای آنخشکی دهان  بیماری های دهان دکتر آقاحسینی

 17/9/98 خشکی دهان ومداوای آن بیماری های دهان دکتر آقاحسینی

 24/9/98 ترشح بزاق بیماری های دهان دکتر آقاحسینی

 1/10/98 ترشح بزاق بیماری های دهان دکتر آقاحسینی

 8/10/98 ترکیبات بزاقی بیماری های دهان دکتر آقاحسینی

 15/10/98 ترکیبات بزاقی دهانبیماری های  دکتر آقاحسینی

 

 روشهای تدریس:  

 سخنرانی و بحث تعاملی
 

 وظایف دانشجو:  

 کالس فعال در  حضور موثر و 

 شرکت در آزمونها و کویزهای کالسی 
 

 وظایف استاد: 

 به روز بودن مطالب تدریس شده 

  پاسخگویی به سواالت احتمالی مطرح شده توسط دانشجویان 
 

  دانشجو:روشهای ارزیابی 

 آزمونهای کالسی 

  تستی( –آزمون پایان دوره )سواالت تشریحی 

 

 : مقررات

  حضور به موقع دانشجویان 

 شرکت در آزمونهای کالسی 

 

  حد مجاز غیبت:

 موجب کالسها این در غیبت ، میدهند تشکیل را ترم پایان نمره از بخشی کالسی های کویز اینکه به توجه با)  .جلسه غیبت مجاز میباشد 3

 ( شد خواهد نهایی نمره کسر

 

  قوانین نمره دهی:

 نمره نهایی حاصل جمع میانگین نمرات کالسی با نمره پایان دوره میباشد.
 


