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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
 

 

 *درس مشخصات-الف

 ورودی                                 اول: سال نیم           5تشخیصی :  درس نام: 

 کارگاهی                      عملی -نظری                عملی              *نظری                         1 :  واحد تعداد  

 09124760970:تماس شماره                      پورشهیدی سار دکتر:  درس مسئول استاد خانوادگی نام و نام 
 

 : هدف کلی 

بزاق را توضیح دهد و علل خشکی دهان و عالیم محتویات  ومکانیسم تولید ساختار غدد بزاقی ودانشجو در پایان این دوره باید 

 و درمان آن را توضیح دهد

 

 

 :اهداف اختصاصی 

 در پایان دوره دانشجو باید :

o .آناتومی و ساختار غدد بزاقی را توضیح دهد 

o بزاقی نرمال و ویژگیهای بالینی و هیستوپاتولوژیک بیماری ها و تومورهای شایع خوش خیم و بدخیم  خصوصیات هیستولوژیک غدد

  را بیان کند. بزاقی  و اصول کلی درمان آنها

o .بیماریها و اختالالت غدد بزاقی را تشخیص دهد 

o .عالئم رادیوگرافیک ضایعات غدد بزاقی را بشناسد 

o را بیان کند. و نحوه درمان آنها انواع بیماریها و ضایعات غدد بزاقی 

o  شرح دهد. راترشح  بزاق مراحل مختلف تشکیل و 

o  را بیان کند. و نقش بزاق در برقراری سالمت دهان، عملکرد ترکیبات 

o دهد شرح را دالیل ایجاد خشکی دهان، اهمیت و راه های شناسایی آن. 

o  دهد درمان های خشکی دهان را شرحبتواند 

 
 از 
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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 

غدد یزاقی )ساختار و عملکرد و بیماریهای مرتبط ( و نقش بزاق و علل کاهش آن و همچنین درمان  با دانشجویان دوره این طی در

 مجزا تکلیف جلسه هر و شده ارائه پاورپوینت با همراه مجازی سخنرانیهای صورت به نظری واحد این.شد خواهند آشنا خشکی دهان 

 پایان نمره از بخشی حائز تکالیف از یک هر است ذکر شایان.  دهند پاسخ تکالیف به مقرر موعد در باید دانشجویان. داشت خواهد

 تکالیف از نیمش از بیش ارسال عدم صورت در و نمیگیرد تعلق تکلیف به نمره مقرر موعد در پاسخ عدم صورت در. میباشد ترم

 .بود نخواهد ترم پایان آزمون در شرکت به مجاز دانشجو
 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

رد

 یف
 نام استاد عنوان جلسه

 نوع منبع

مقاله/جزوه/پاورپوینت کتاب/)

شده/مولتی مدیا یا صداگذاری 

 هر نوع محتوای دیگری(

 

 تاریخ

 ارایه درس

مهلت 

انجام 

تکلیف بر 

حسب 

 روز

بزاقی غدد وآناتومی کلیات 1 تنکابنی دکتر   30 20/6/99 پاورپوینت صدا گزاری شده 

بزاقی غدد وآناتومی کلیات 2 تنکابنی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   27/6/99 30 

بزاقی غدد شناسی بافت 3 مهدوی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   3/7/99 30 

بزاقی غدد شناسی بافت 4 مهدوی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   10/7/99 30 

بزاقی ترکیبات 5 زاده قلی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   17/7/99 30 

بزاقی ترکیبات 6 زاده قلی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   24/7/99 30 

بهایی شیخ دکتر میکروسیرکولیشن 7 شده گزاری صدا پاورپوینت   1/8/99 30 

بزاقی غدد ضایعات 8 تنکابنی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   8/8/99 30 

بزاقی غدد ضایعات 9 تنکابنی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   15/8/99 30 

 غدد ضایعات پاتولوژی 10

 بزاقی

مهدوی دکتر شده گزاری صدا پاورپوینت   22/8/99 30 

 غدد ضایعات پاتولوژی 11

 بزاقی

مهدوی دکتر شده گزاری صدا پاورپوینت   29/8/99 30 

 غدد ضایعات پاتولوژی 12

 بزاقی

مهدوی دکتر شده گزاری صدا پاورپوینت   6/9/99 30 
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 غدد ضایعات پاتولوژی 13

 بزاقی

مهدوی دکتر شده گزاری صدا پاورپوینت   13/9/99 30 

 رادیولوژیک تفسیر 14

بزاقی غدد ضایعات  

زاده باشی دکتر شده گزاری صدا پاورپوینت   13/9/99 30 

آن ومداوای دهان خشکی 15 موسوی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   20/9/99 30 

آن ومداوای دهان خشکی 16 موسوی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   27/9/99 30 

 جراحی درمان و تشخیص 17

بزاقی غدد ضایعات  

پرهیز دکتر شده گزاری صدا پاورپوینت   4/10/99 30 

 

 ارزشیابي  -د

 و پایان ترم برگزار میشود.جلسه اول (  9)از ارزشیابی به صورت آزمون چهارگزینه ای مجازی و در دو بخش نیم ترم حذفی 

نمره از کل به تکالیف اختصاص مییابد.پاسخ دهی به موقع و صحیح به تکالیف شرط دریافت نمره هر یک از آنها میباشد. در صورت  5

 یف ، دانشجو امکان شرکت در آزمون پایان دوره را نخواهد داشت.عدم ارسال بیش از نیمی از تکال

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


