بسمه تعالي

طرح دوره
واحداهي ردسي مجازي دادکشنه دندا نپزشکي
*

الف-مشخصات درس

 نام درس :تروماتولوژی
*
 تعداد واحد 1 :واحد


نیم سال:
نظری

نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس:

اول

عملی
دکتر سید علیرضا پرهیز

ورودی1394 :
نظری -عملی

کارگاهی

شماره تماس09125130627 :

 هدف کلی:
شناخت صدمات وارده به دهان  ،فک و صورت و روشهای درمانی و مالحظات خاص در درمان و آموزش بیمار می باشد و
همچنین دانشجو با پیگیری های بعد از درمان و روشها و راهبردهای پیشگیرانه در صدمات بر اساس آخرین شواهد عملی آشنا
میگردد.
 اهداف اختصاصی:
 .1یک برنامه راهبردی جهت پیشگیری و درمانهای اولیه و ارجاع در مورد صدمات دندانی صورتی طراحی کند .
 .2صدمات دندانی ساده را تشخیص داده قادر به درمان آنها باشد و بتواند موارد دشوارتر را ارجاع دهد.
*

ب-معرفي درس

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره
 توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی-یادگیری
 انتظارات شما از دانشجویان (مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف ،شرکت فعال در تعامالت و )....
یکی از آسیب پذیرترین قسمتهای بدن  ،دندانها  ،استخوان فکین و بافت نرم سر و صورت می باشند  .تصادفات ،سقوط از ارتقاع ،
نزاع و آسیبهای ورزشی از شایعترین عوامل بروز مشکالت می باشند .کودکان نیز به علت عدم تکامل حرکات بدنی مستعد آسیبهای
ناحیه ی سر و صورت هستند و با توجه به ادامه رشد کودکان و عدم تکامل ریشه ی دندانها  ،مالحظات درمانی خواص خود را دارند
 .در تمام این موارد یکی از ابزار های تشخیصی مهم عالوه بر معاینه کلینیکی کامل  ،کمک گرفتن از تصاویر رادیوگرافی است .تصاویر
رادیوگرافیک با کیفیت مناسب و تفصیر دقیق آنها می تواند راهنمای دندانپزشک و جراح برای مواجه با این مشکالت باشد .با این
توصیف  ،رشته ی تروماتولوژی یک رشته ی مولتی دیسیپلیزی ( چند رشته ای ) است و نیازمند یک ارتباط و هماهنگی کامل بین
متخصصین رشته های جراحی فک و صورت  ،اندودنتیکس ،متخصص دندانپزشکی کودکان و رادیولوژیست می باشد  .این رشته
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کلیه حقوق متعلق به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است .هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است.

عالوه بر آموزش نکات بالینی  ،نحوه ی تعامل با سایر متخصصین و انجام یک درمان بصورت گروهی و توالی درمانها نیز آموزش داده
شود  .از دانشجویان انتظار میرود با حضور فعال در کالسها بتوانند نقش فعال و موثر در آینده ی درمان بیماران ترومایی را داشته
باشند.
*

ج-جدول تقویم آموزشي طرح دوره دروس مجازی

ردیف

عنوان جلسه

نام استاد

1

طبقه بندی ،
اپیدمیولوژی و اتیولوژی
تروماهای دندانی

دکترشهرام
مشرفیان

نوع منبع
(کتاب/مقاله/جزوه/پاورپوینت
صداگذاری شده/مولتی مدیا یا هر
نوع محتوای دیگری)

تاریخ
ارایه درس

مهلت
انجام
تکلیف
بر
حسب
روز

کتاب اندریاسن ادیشن  2007و
مطالب ارائه شده در کالس

99/06/19

 30روز

2

اصول معاینه و تشخیص
انواع تروماهای دندانی

دکتر شهرام
مشرفیان

کتاب اندریاسن ادیشن  2007و
مطالب ارائه شده در کالس

99/06/26

 30روز

3

اصول تشخیص و درمان
صدمات وارده به تاج
دندان های دائمی نابالغ

دکترشهرام
مشرفیان

کتاب اندریاسن ادیشن  2007و
مطالب ارائه شده در کالس

99/07/02

4

نحوه تشخیص  ،درمان و
پیش آگهی صدمات
luxation
,Avulsionو نحوه
کاربرد اسپلینت
دندانهای نابالغ

دکتر علی
بقالیان

Textbook and Color
Atlas of Traumatic
Injuries to the Teeth,5th
Edition.ch:23
Pediatric dentistry:
infancy through
adolescence by
Cassamassimo, last
edition

99/07/09

5

صدمات وارده بر دندان
های شیری و عوارض
ناشی از آن بر دندان
های دائمی

Textbook and Color Atlas of
دکتر علی Traumatic Injuries to the Teeth,5th
99/07/16
Edition.ch:23
بقالیان
Pediatric dentistry: infancy through
adolescence by Cassamassimo, last
edition

 30روز

 30روز

 30روز
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6

تکنیک های
تصویربرداری در
تروماتولوژی

دکتر گودرزی
پور

7

نحوه تشخیص  ،درمان و
پیش آگهی شکستگی
های پیچیده تاج دندان
های بالغ

دکتر فربد

8

نحوه تشخیص  ،درمان و
پیش آگهی شکستگی
های تاج – ریشه و ریشه
دندانهای بالغ

دکتر فربد

9

نحوه تشخیص  ،درمان و
پیش آگهی صدمات
luxation
,Avulsionو نحوه
کاربرد اسپلینت
دندانهای بالغ

دکتر فربد

10

مطالب بارگزاری در سامانه نوید

99/07/23

کتاب مسیرهای پالپ  ،2016فصل
 ،20صفحات  763الی 777 ،773
الی  784 ،778الی 789
کتاب ترابی نژاد  ،2015فصل ،11
صفحات  179الی 181

99/07/30

کتاب مسیرهای پالپ  ،2016فصل
 ،20صفحات  763الی 777 ،773
الی  784 ،778الی 789
کتاب ترابی نژاد  ،2015فصل ،11
صفحات  179الی 181

99/08/07

کتاب مسیرهای پالپ  ،2016فصل
 ،20صفحات  763الی 777 ،773
الی  784 ،778الی 789
کتاب ترابی نژاد  ،2015فصل ،11
صفحات  179الی 181

99/08/14

 30روز

 30روز

 30روز

 30روز

مدیریت تروماهای
دهانی فکی و صورتی از
بستری تا درمان

دکترمحمدی

مطالب بارگزاری در سامانه نوید

99/08/21

 30روز

11

آسیب های ناشی از
ضربه به بافت نرم

دکتر دهقانی

مطالب بارگزاری در سامانه نوید

99/08/28

 30روز

12

آسیب های ناشی از
ضربه به استخوان

دکترقراجه ای

مطالب بارگزاری در سامانه نوید

99/09/05

 30روز

13

اصول تشخیص و درمان
شکستگی های فک و
صورت

دکتررزم آرا

14

عوارض احتمالی پس از
شکستگی های فک و
صورت وTMJ

دکتربشکار

15

مستندسازی و آشنایی با
مسائل قانونی به دنبال
ترومای دندانی

دکترخراسانی

مطالب بارگزاری در سامانه نوید

مطالب بارگزاری در سامانه نوید

مطالب بارگزاری در سامانه نوید

99/09/12

99/09/19

99/09/26

 30روز

 30روز

 30روز
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د-ارزشیابي
 % 70 .1نمره پایانی از امتحان کتبی پایان ترم می باشد.
 % 20 .2نمره پایانی از انجام بموقع تکالیف می باشد.
 % 10 .3نمره پایانی از مشاهده ی ستونهای حضور در کالس آنالین می باشد .
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