
 1طرح درس جراحی نظری 

 عفونتهای ادنتوژنیک   موضوع درس:

 جراحی دهان و فک و صورت  گروه آموزشی:

         دکتر مهرنوش مومنی روچی  مدرس:

   هدف كلی:

 صورتآموزش تشخیص، طبقه بندب ، درمان و ارزیابی درمان در عفونتهای ادنتوژنیک و عفونتهای خاص ناحیه ی فک و 

 

    اهداف ويژه:

 مروری کاربردی و بالینی بر میکروبیولوژی ناحیه دهان 

 طبقه بندی عفونتهای ادنتوژنیک با تمرکز بر روی  فضاهای  نیامی  در سه رده اولیه ،ثانیویه و گردنی 

  آموزش مراحل پیشرفت عفونتهای ادنتوژنیک در سه رده 

 یکچارت راهنمای تشخیص عفونت ادنتوژن 

 توصیف کامل هر فضای نیامی مرتبط با عفونت ادنتوژنیک 

 توضیح کامل درمان عفونتهای ادنتوژنیک 

 تمرکز بر روی آنتی بیوتیکهای مصرفی در عفونتهای ادنتوژنیک و نیز آموزش پروفیالکسی با آنتی بیوتیک در دو دسته جداگانه 

 بررسی ارزیابی های پس از درمان 

 ص نحیه فک و صورت بافت غیر ادنتوژنیکعفونتهای خا 

 

 تعداد جلسات:

 ساعت 5/1جلسه  2ساعت  و  1جلسه  2ساعت :  5

 

  روش آموزشی:
 ارائه مطالب به صورت سخنرانی و نیز پرسش و پاسخ -پاورپوینت و ارائه اسالید  

 

 :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 تااکنون خیر

 

 )نويد( برای آموزش اين جلسه استفاده می شود موارد زير تکمیل شود: در صورتی كه از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 است؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی 

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 

 نحوه ارزشیابی:

  سوال 5الی  4چهارگزینه ای در آخر ترم : برای هر جلسه تستهای 

  تستهای شفاهی در ابتدای هر جلسه 

  باتوجه به بی نظمی در حضور دانشجویان و ورود دانشجویان بر سر کالس امکانQuiz دقیقه اول از شروع کالس به  15ندارد بعد از  دوجو

 دانشجو امکان ورود داده نمی شود.



 

 نمره برای اين مبحث:

 بر اساس تعداد سواالت

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
ش رقم در خواست اینجانب از معاونت آموزشی دال بر موثر قرار دادن نظم دانشجویان و حضورشان سر کالس بر نمره پایانی ، متاسفانه تنها روعلی

 بوده و درخواست اینجانب مردود اعالم شدمحاسبه نمره ، امتحان پایان ترم 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Person یک جلدی و دو جلدی 

 Krager مقاالت جدید جهت به روز رسانی مطالب بویژه در مورد آنتی بیوتیکها 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 حضوری در بخش رفع اشکال بعد از اتمام هر جلسه 
 Mehrnoushmomeni@yahoo.com 

 09123806382 
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