
 طرح دوره

 

 نام درس:
 (1جراحی نظری )

 

 نحوه ارائه درس:
 نظری

 

 تعداد واحد:

 واحد (1)

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 جراحی دهان و فک و صورت

 

 مسئول درس:
 alirezaparhiz@gmail.com -09125130627دکتر علیرضا پرهیز  

 

 پیش نیاز:

 بی حسی موضعی

 

 اهداف کلی:

  جراحیآشنایی با اصول اولیه ی 

 آشنایی با اصول ترمیم بافت نرم و سخت 

 آشنایی با روش های خارج کردن دندان و نحوه ی جلوگیری از عوارض احتمالی 

 آشنایی با انواع عفونتهای دندانی و نحوه ی کنترل و درمان انها 

 

 اهداف اختصاصی:

 :کشیدن دندان و نحوه ی کنترل عوارض آنها آشنا شود.در پایان این دوره انتظار میرود دانشجوبا نحوه ی  صحیح  حیطه شناختی 

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند اصول خارج کردن دندان را در کالس توضیح دهد. حیطه رفتاری 

 :دانشجو در مراحل مختلف تدریس در بحثهای گروهی فعاالنه شرکت نماید. حیطه عاطفی 

 

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

 

 رفرنس عنوان جلسه ردیف
تعداد 

 جلسات

تاریخ برگزاری 

 جلسه حضوری
 مدرس

1 
اپیدمیولوژی  –مقدمات جراحی 

 و تاریخچه

 اسالید های سر کالس

مطالب ارائه شده سر کالس و جزوه 

 تایید شده ی استاد

 دکتر پرهیز 26/06/98 1



 2 پترسون تک جلدی اصول جراحی 2
02/07/98 

09/07/98 
 دکتر بیات

 اصول ترمیم بافت نرم و سخت 3

 پترسون یک جلدی

کتاب جراحی دهان و فک و صورت 

 فونسکا

 

2 
16/07/98 

23/07/98 

دکتر هاشمی 

 نسب

 شریفی دکتر 30/07/98 1 کتاب پترسون یک جلدی آشنایی با وسایل  جراحی 4

5 
اصول و روشهای خارج کردن 

 دندانهای روییده

 یک جلدی کتاب پترسون

 
2 

14/08/98 

21/08/98 

دکتر 

 محمودهاشمی

6 
اصول و روشهای خارج کردن و 

 اکسپوز دندانهای نهفته

 کتاب پترسون یک جلدی

 
2 

28/08/98 

05/09/98 
 دکتر شیرانی

7 
پیشگیری و مدیریت عوارض 

 جراحی

 کتاب پترسون یک جلدی

 
2 

12/09/98 

19/09/98 
 دکتر خراسانی

 ادنتوژنیکعفونتهای  8

Person یک جلدی و دو جلدی 

Krager  مقاالت جدید جهت به روز

رسانی مطالب بویژه در مورد آنتی 

 بیوتیکها

 

4 

26/09/98 

03/10/98 

10/10/98 

17/10/98 

 دکتر مومنی

 

 روش های تدریس:

 به صورت ترکیبی: سخنرانی و بحث گروهی

                                                                                                             

 وظایف دانشجو:

 حضور به موقع در کالس درس و عدم غیبت 

 پاسخگویی به سواالت اساتید و امتحانات میان ترم 

 حضور در جلسه ی امتحان پایان ترم 

 انجام تکالیف محوله 

 رعایت احترام استاد و همکالسی 

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در کالس درس 

 کنترل حضور و غیاب دانشجویان 



 استفاده از دانش ها و تجهیزات کمک اموزشی متناسب با واحد درسی 

 استفاده از روشها و متدهای آموزشی جدید 

 تشویق دانشجویان و ایجاد انگیزه در انجام تکالیف محوله 

  احترام دانشجویان و سایر همکارانرعایت 

 طراحی سواالت استاندارد، اعالم به موقع نمرات 

 حضور در جلسه امتحان 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 امتحان پایان ترم به صورت سواالت چهارگزینه ای

 

  مقررات:
 رعایت تمام اصول حرفه ای و آموزشی طبق مصوبات دانشگاه

 

 حد مجاز غیبت:

  آموزشی در صورت موجه بودن.طبق قوانین 

  نمره کسر خواهد شد. %25در صورت غیر موجه بودن هر جلسه غیبت 

 

 قوانین نمره دهی:

 کسب حداقل نمره قبولی طبق مقررات آموزشی مصوب 

 سوال چهارگزینه ای می باشد. 4نمره پایان ترم و شامل  1/16نمره هر جلسه -امتحان میان ترم ندارد 

 

 منابع:

 ها به صورت مجزا آورده شده است.در طرح درس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


