
 طرح دوره

 

  نام درس:

 1 عملی های بیماری

 

  نحوه ارائه درس:

 عملی 
 

 تعداد واحد: 

 واحد 2
 

 گروه/های آموزشی ارائه دهنده: 

 بیماری های دهان ، فک و صورت

 

 مسئول درس: 

 دکتر پور شهیدی

  

    پیش نیاز:

 ، پوسیدگی شناسی1دندانپزشکی تشخیصی 

 

 اهداف کلی: 

 طور کامل معاینه کند.ه و گردن بیماران را ب سر دهان و دندانها ، این دوره باید بتواند دانشجو در پایان

 

 اهداف اختصاصی:

 

  :دانشجو باید بتواندحیطه شناختی:  

o . وارینت های نرمال دهان را بشناسد 

o . ضایعات شایع حفره دهان را نام ببرد وتعریف کند 

o دهد . نواحی آوران و وابران لنف نود ها را توضیح 

o . عملکرد دوازده گانه مغزی را بطور کامل شرح دهد 

o .اعمال عضالت جونده را به تفکیک بیان کند 

 

  :دانشجو باید بتواند حیطه رفتاری: 

o تاریخچه را به طور کامل ثبت کند . با بیمار به طور مناسب ارتباط حرفه ای برقرار کند و 

o ضربان نبض ثبت کند عالئم حیاتی بیمار را از جمله فشار خون و.  

o طور کامل معاینه کند ه غده تیروئید بیمار را ب 

o لنفاوی  بیمار را به طور کامل معاینه کند  دغد 

o  مفصل گیجگاهی فکی  بیمار را به طور کامل معاینه کند 

o عضالت جونده  بیمار را بطور کامل معاینه کند. 

o اعصاب کرانیال را به طور کامل معاینه کند 



o   بیمار را بطور کامل معاینه کنداصلی غده بزاقی 

o .زبان بیمار را به طور کامل معاینه کند  

 

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

 جلسه16 

 –دکتر قلی زاده  –دکتر موسوی  –دکتر روحانی  –دکتر تنکابنی  –دکتر نجفی –دکتر شیخ بهایی  –دکتر پور شهیدی  –دکتر آقاحسینی  

 دکتر شیرازیان

 تعداد جلسات موضوع کالس وارونه رفرنس

 1جلسه  معرفی بخش ودوره -

 2 جلسه اعصاب معاینات آموزشی جزوه

 3 جلسه معاینه زبان وبزاقی وتیروئید معاینات آموزشی جزوه

 4 جلسه لنف نود معاینات آموزشی جزوه

 5 جلسه TMJعضالت و معاینات آموزشی جزوه

B: 58 Basic lesion 6 جلسه 

B: 104-115 OLP/OLL 7 جلسه 

B: 73-77 8جلسه  آفت 

B: 58-62 9جلسه  هرپس 

B: 98-100 
 سودوممبران -کاندیدا

 اریتماتوز
 10جلسه 

B: 117-120 
 موریکاشیو -لوکوادم

 کراتوزتر
 11جلسه 

B: 117-120 
Hairy tongue 

Geographic tongue 
 12جلسه 

B: 100-103 13جلسه  کوکوپالکیا 

B: 174-181 SCC  14جلسه 

B: 149-153 
PG-PGCG 

POF 
 15جلسه 

B: 149-153  16جلسه  ژانت سل فیبروما–فیبروما 

 

 روشهای تدریس:  

  دندانپزشکی  یونیت نظارت بر عملکرد بالینی برروی 

  دمونستریشن 

  تدریس در گروهای کوچک 

 



 وظایف دانشجو:

  درمانهای پیشنهادی بیماران وتوجه به اخالق حرفه ای ومهارت های ارتباطی واصول کنترل عفونت و اصول علمی در طرحمعاینه 

  مطالعه مطالب مشخص شده برای هر جلسه بر اساس رفرنس تعیین شده 

  شرکت در مباحث گروهی وحل مسائل مطرح شده توسط استاد 

  شرکت در آزمون های گروه 

  تهیه مطالب و تصاویر مربوط به روز ارائه خود با هماهنگی با استاد مربوطه 

 

 وظایف استاد:

  به روز بودن اطالعات 

 و ارزیابی عملکرد بالینی آنها نظارت دقیق ودلسوزانه به عملکرد دانشجویان  

 مطرح شده توسط دانشجویان در ساعات  بخش حتمالی پاسخگویی به سواالت ا 

  آزمون آسکیطرح سواالت 

  

 روشهای ارزیابی دانشجو:

  ارزیابی عملکرد دانشجو بر بالین بیمار توسط اساتید 

  ارزیابی آمادگی ومیزان مطالعه دانشجو در گروه های کوچک  

 آزمون آسکی پایان ترم 

 

 :مقررات 

  حضور به موقع در بخش 

 استفاده از تلفن همراه در بخش  عدم 

  آراستگی ظاهری 

  رعایت اصول کنترل عفونت 

 مهارتهای ارتباطی و پروفشنالیسم 

 

  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 

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

 

 قوانین نمره دهی:

 ( رهمن 5رونه ومباحثه در گروه های کوچک )ارزیابی عملکرد در کالس وا 

  (نمره 5)( رعایت اصول حرفه ای ، ثبت عالئم حیاتی ، معاینه کامل بیمار–ارزیابی عملکرد بخش توسط اساتید )مهارتهای ارتباطی 

  (نمره10)آزمون خروج از بخش به صورت آسکی 

 

  :منابع

  2015 صفحات مشخص شده از کتاب برکت 


