
1 |  

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

 
 

 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

         :1397ورودی:      اولنیم سال:       (1جراحی دهان ، فک و صورت نظری )نام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین*           واحد  1:   واحدتعداد  

         :09125130627  شماره تماس:           دکتر سید علیرضا پرهیز      نام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 :هدف کلی 

به منظور خارج کردن داندانها و اقدامات جراحی ساده می باشد . همچنین دانشجو با آشنایی دانشجو با مقدمات مورد نیاز 

مقدمات درمان در بخش به حد انجام ماهرانه درمانهای خارج کردن دندانها و ریشه های باقیمانده رسیده ، بتواند آموزشهای 

 .الزم در خصوص مراقبتهای  پس از درمان را با مهارت به بیماران ارائه کند

 

 :اهداف اختصاصی 

 

 اصول جراحی را نام برده ، توضیح دهید. .1

 اصول ترمیم بافت نرم و سخت  را توضیح دهید. .2

 وسایل رایج جراحی دهان را شناخته ، کاربرد آنها را توضیح دهید. .3

 اصول و روشهای خارج کردن دندانهای روئیده و نهفته را بر شمارد. .4

 نهفته را برشمارید.عوارض خارج کردن دندانها روئیده و  .5

 مراقبتهای بعد از عمل را نام ببرید. .6

 مکانیسم ایجاد عفونتهای ادنتوژنیک را توضیح دهید. .7

 فضای آناتومیک سر و گردن را نام برده و توضیح دهید. .8

 اصول درمان عفونتهای دندانی را برشمارید. .9

 

 

 

 

* 



2 |  

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

 
 

 *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 

، خارج کردن ریشه های باقیمانده و درمان  Hope lessیکی از درمانهای رایج دندانپزشکی ، کشیدن دندانهای پوسیده و یا دندانهای 

( عالوه بر پرداختن به این اصول اولیه ، در مورد اصول ترمیم زخم و ترمیم بافت 1عفونتهای دندان است .  در درس جراحی نظری )

می شود تا  نرم  و سخت نیز آموزش می دهد . همچنین در این واحد درسی وسایل رایج جراحی دهان به دانشجویان آموزش داده

بتوانند درمانهای صحیح با انتخاب درست وسایل را انجام دهند . همچنین یکی از چالشهای درمانهای دندانپزشکی ، درمان عفونتهای 

(  عالوه بر آموزش مباحث کاربردی 1دندان است که می تواند به راحتی باعث تهدید حیات بیمار شود. در واحد درسی جراحی نظری )

 ی پایه نیز آموزش داده می شود که می تواند فهم مباحث کاربردی را راحتتر نماید.، مباحث نظر

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

/پاورپوینت مقاله/جزوهکتاب/)

ا ی صداگذاری شده/مولتی مدیا

 هر نوع محتوای دیگری(

 

 تاریخ

 ارایه درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

1 
اپیدمیولوژی و  –مقدمات جراحی 

 تاریخچه
 دکتر پرهیز

 اسالید های سر کالس

مطالب ارائه شده سر کالس و 

 جزوه تایید شده ی استاد

18/06/99  روز 30 

 دکتر بیات اصول جراحی 2
 تک جلدیپترسون 

 
25/06/99 روز 30   

 اصول ترمیم بافت نرم و سخت 3
دکتر هاشمی 

 نسب

 پترسون یک جلدی

کتاب جراحی دهان و فک و 

 صورت فونسکا

 

01/07/99 روز 30   

08/07/99 کتاب پترسون یک جلدی شریفی دکتر آشنایی با وسایل  جراحی 4 روز 30   

5 
اصول و روشهای خارج کردن دندانهای 

 روییده

دکتر 

 محمودهاشمی

 کتاب پترسون یک جلدی

 
15/07/99 روز 30   
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6 
اصول و روشهای خارج کردن و اکسپوز 

 دندانهای نهفته
 دکتر شیرانی

 کتاب پترسون یک جلدی

 
23/07/99 روز 30   

 دکتر خراسانی پیشگیری و مدیریت عوارض جراحی 7
 کتاب پترسون یک جلدی

 
30/07/99 روز 30   

 دکتر مومنی عفونتهای ادنتوژنیک 8

Person  یک جلدی و دو

 جلدی

Krager مقاالت جدید جهت

به روز رسانی مطالب بویژه در 

 مورد آنتی بیوتیکها

 

07/08/99 روز 30   

 

 ارزشیابي  -د

 نمره پایانی از امتحان کتبی پایان ترم می باشد. % 70 .1

 می باشد.نمره پایانی از انجام بموقع تکالیف  % 20 .2

 نمره پایانی از مشاهده ی ستونهای حضور در کالس آنالین می باشد . % 10 .3
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