بسمه تعالي

طرح دوره
واحداهي ردسي مجازي دادکشنه دندا نپزشکي
*

الف-مشخصات درس

نیم سال :اول 1399-1400

 نام درس :جراحی عملی 5
نظری
 تعداد واحد 1 :واحد


نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس:

* عملی

نظری -عملی

دکتر سید علیرضا پرهیز

ورودی1394:
کارگاهی
شماره تماس09125130627 :

 هدف کلی:
آشنایی دانشجو با مقدمات مورد نیاز به منظور خارج کردن دندانها و اقدامات جراحی های ساده می باشد.
همچنین دانشجو اقدامات درمانی در بخش در حد انجام ماهرانه ی درمانهای خارج کردن داندانهای و ریشه های باقیمانده
رسیده بتواند آموزشهای الزم در خصوص مراقبتهای پس از درمان را با مهارت به بیمار ارئه کند .
 اهداف اختصاصی:
 .1دندانهای مشکل در فک پایین و باال را با مهارت خارج کند .
 .2دندانهای نهفته ساده را جراحی کند .
 .3آلوئولوپالستی انجام دهد .
 .4فرنکتومی انجام دهد.
 .5دندانهای ضربه خورده و شکستگی های دنتوآلوئولو را  splintکند .
 .6آبسه داخل دهانی را درناژ کند .
 .7بیوپسی انجام دهد.
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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.

*

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 )....
رشته جراحی دهان  ،فک و صورت از دید تخصصی یک رشته ی طیف درمانهای وسیع و در حیطه ی دندانپزشکی عمومی  ،زیر بنای
سایر رشته های دندانپزشکی است  .از این واحد درسی از نحوه ی صحیح شرح حال گیری  ،پرونده نویسی  ،کنترل بیماران و مشکالت
سیستمیک تا انجام جراحی های ساده و کشیدن دندان و انجام جراحی های پیچیده و کنترل بیماران ترومایی  ،ضایعات پاتولوژیک
و  ....به دانشجویان آموزش داده می شود .آموزش تمام این مهارتها بصورت پلکانی و تدریجی است و دانشجویان در هر واحد عملی
جراحی مفاهیم جدیدی از این واحد آموزش را فرا میگیرد  .بنابراین در پایان دوره  ،انتظار می رود دانشجویان بتوانند به اهداف
آموزشی مورد نظر دستیابند و با حضور فعال در بخش ریکوارمنت الزم را تکمیل نمایند .

*

ج-جدول تقویم آموزشي طرح دوره دروس مجازی

ردیف

عنوان جلسه

 1جلسه  - 1تا جلسه 17

نام استاد

همه ی اساتید بنابر
روز

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

پیترسون تک جلدی

تاریخ
ارایه
درس

مهلت
انجام
تکلیف
بر
حسب
روز

همه
روزهای
هفته

د-ارزشیابي
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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.

