
 طرح دوره

  نام درس:

 3بیماری های سیستمیک 

 

  نحوه ارائه درس:

 عملی 
 

 تعداد واحد: 

 1  

 

  گروه/های آموزشی ارائه دهنده: 

 بیماری های دهان، فک وصورت 

 

  مسئول درس:

  دکتر سارا پورشهیدی

 

  پیش نیاز:

  2بیماری های سیستمیک 

 

 اهداف کلی: 

 بتوانند مالحظات دندانپزشکی بیماران با اختالالت سیستمیک را به طور کامل شرح دهند .در پایان این دوره دانشجویان باید 

 

 اهداف اختصاصی:
 

  :حیطه شناختی 

o  کند اصول اخالق حرفه ای ارتباطی را رعایت 

o رازداری ورضایتمندی بیمار احساس مسئولیت کند نسبت به ثبت اطالعات ، 
 

 :حیطه رفتاری  

o  بیمار را معاینه وبا تهیه شرح حال پرونده پزشکی، گزارش نویسی را تکمیل کند 

o بیماران سیستمیک را به استاد ارائه کند . تشخیص وطرح درمان دندانپزشکی 

o . برای انجام خدمات دندانپزشکی بیماران مشاوره درخواست کند 

 

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

 جلسه 8

 –دکتر موسوی  –دکتر روحانی  –دکتر تنکابنی  –دکتر نجفی –دکتر شیخ بهایی  –دکتر پور شهیدی  –دکتر آقاحسینی  –دکتر مانی فر  

 دکتر منصوریان –دکتر شیرازیان  –دکتر قلی زاده 

 

 روشهای تدریس:  

 مشاهده معاینه تخصصی وثبت شرح حال 



 

 وظایف دانشجو:  

  جلسه  5جلسه وبخش تخصصی بیماری های دهان  3حضور موثر وفعال در بیمارستان 

 نی یک بیمار در بخش تخصصی وارائهپی گیری روند درما ثبت اطالعات وcase   به استاد مربوطه 
 

 وظایف استاد: 

  نظارت دقیق ودلسوزانه به عملکرد دانشجویان 

  دانشجویان در ساعات  بخشپاسخگویی به سواالت احتمالی مطرح شده توسط 
 

  روشهای ارزیابی دانشجو:

 Global rating  در بخش بیماریهای دهان و بیمارستان 

  ارزیابی نحوه پی گیری و ارائهcase  

 

 : مقررات

  بخشحضور به موقع در 

 دم استفاده از تلفن همراه در بخشع 

 آراستگی ظاهری 

 رعایت اصول کنترل عفونت 

  پروفشنالیسممهارتهای ارتباطی و 

 

  حد مجاز غیبت:

بر اساس مصوبه شورای آموزشی غیبت مجاز نمی باشد .در صورت تائید مدیر گروه ضمن لزوم جبران حضور دربخش یک نمره از کل نمره پایان 

 ترم کسر خواهد شد و در صورت عدم تائید،دو نمره از کل نمره پایان ترم کسر خواهد شد .

 

  قوانین نمره دهی:

  ارائهcase   :5  نمره 

  : نمره 6حضور فعال در بیمارستان 

  : نمره  9حضور فعال در بخش 

 

 

 


