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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

  :ورودی:   اول                     نیم سال:                                    3بیماریهای دهان عملی نام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                           1: واحدتعداد  

  :09124760970شماره تماس:                  دکتر سارا پورشهیدینام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 

 :هدف کلی  

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

 دندانپزشکی و تظاهرات دهانی بیماریهای سیستمیک شایع را بداند. تشخیص افتراقی و نحوه کنترل ضایعات شایع دهانی را بداند.

 

 

 :اهداف اختصاصی 

 حیطه شناختی: 

  :دانشجو باید بتواند

o . وارینت های نرمال دهان را بشناسد 

o  ضایعات شایع دهانی را شرح دهد.نحوه افتراق و کنترل 

o مالحظات دندانپزشکی و تظاهرات دهانی بیماریهای سیستمیک شایع را بداند 

 

 حیطه رفتاری: 

 :دانشجو باید بتواند 

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

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

o دهان و سر و گردن بیمار را به طور کامل معاینه کند 
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 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

انتظار میرود دانشجو ای دهان و فک و صورت میباشد بیماریهمواجهه دانشجو با بیمار در بخش که آخرین در این دوره که اولین دوره 

رعایت کامل اصول کنترل عفونت و مهارتهای ارتباطی بر بالین  ،در اخذ تاریخچه و ثبت عالیم حیاتی و معاینات کامل سر و گردن 

ندانپزشکی و همچنین تشخیص مسلط باشد و در این دوره تاکید بر تکمیل اطالعات نحوه کنترل بیمار سیستمیک در مطب دبیمار 

 افتراقی و درمان ضایعات دهانی است.

سمینارهایی با روش بحث در گروههای کوچک ) با رعایت اصول فاصله  مربوط به ضایعات دهانی برای تکمیل و ساماندهی  اطالعات

یک ، گایدالینهایی توسط اساتید برای تکمیل و تمرین اطالعات کنترل بیماران سیستماجتماعی ( در هر جلسه برگزار خواهد شد .

 شفاهی بخش گروه تدوین شده و در اختیار دانشجویان قرار خواهد گرفت و بحث در این موارد قسمتی از آیتم های پرسش و پاسخ

گرفته شده و دانشجو از هر modified miniCEXیک آزمون  )مباحث به صورت هفتگی مشخص میباشد (عالوه بر آنخواهد بود. 

دانشجو عالوه بر معاینه کامل بیمار و ارائه طرح درمان مناسب باید در سمینارها حضور در این دوره های الزم ارائه خواهد شد.فید بک 

اصول زیر را رعایت کند : حضور به موقع در بخش ، عدم استفاده از فعال داشته و در هر جلسه آماده پرسش و پاسخ باشدو همچنین 

 تگی ظاهری ، رعایت اصول کنترل عفونت ، مهارتهای ارتباطی و پروفشنالیسم. تلفن همراه در بخش ، آراس

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

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

 

 

 روز و عنوان سمینارها :

 

 جلسات موضوع
1جلسه  (OLP-OLL-سفید وقرمز)کاندیدا  

2 جلسه )لکوپالکیا -SCCضایعات بدخیم وپیش خیم )مالنوم  

3 جلسه ضایعات اگزوفیتیک )بارویکرد هایپرپالزی التهابی(  

( )زخم های حاد ومتعدد(1زخم های ) 4 جلسه   

( )زخم های مزمن و متعدد وعود کننده(2زخم های ) 5 جلسه   
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 که در بخش به صورت شفاهی پرسش خواهد شد: ی سیستمیکروز و عنوان گایدالینها

 

 جلسات موضوع
1جلسه  دیابت ، تیرویید ، آدرنال  

 بیماریهایدیابت ، تیرویید ، آدرنال ، آندوکاردیت ، فشار خون ، 

 قلب ایسکمیک

2 جلسه  

 بیماریهای ، خون فشار ، آندوکاردیت ، آدرنال ، تیرویید ، دیابت

، کلیه  هپاتیت و کبد بارداری ،،قلب  ایسکمیک  

3 جلسه  

بیماریهای  ، خون فشار ، آندوکاردیت ، آدرنال ، تیرویید ، دیابت

 ،، کلیه ، ایدز هپاتیت و کبد بارداری ،ایسکمیک قلب ، 

 WBCاختالالت 

4 جلسه  

 بیماریهای ، خون فشار ، آندوکاردیت ، آدرنال ، تیرویید ، دیابت

، اختالالت ایدز ، کلیه ، هپاتیت و کبد ، ،بارداری قلب ایسکمیک

WBC بیماریهای خونریزی دهنده ، 

5 جلسه  

 

 
 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر نوع  صداگذاری شده/مولتی مدیا

 محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز
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 ارزشیابي  -د

 ارزشیابی دانشجو در این دوره به این نحو است :

  : نمره 2آزمون ورود به بخش 

 نمره 3تعیین شده و تسلط بر مطلب :   ارائه کامل سمینار 

  :  نمره 5پرسش و پاسخ شفاهی اساتید 

o   استاد نمره داشته باشد ( 3) داشجو باید حداقل از 

  آزمونmodified mini CEX   :5 نمره 

o  در ابتدای ترم دانشجویان توسط نماینده گروه تقسیم بندی میشوند به طوری که از جلسه هفتم هر روز دو

 دانشجو آزمون خواهند داشت.

o  آزمون گیرنده با دانشجو میباشد.انتخاب استاد 

o .برای یکسان بودن روند نمره دهی ، از چک لیست استفاده خواهد شد 

 نمره 5  : )مجازی (  آزمون خروج از بخش  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


