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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:          1سیستمیک نام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                            :واحدتعداد  

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

 :هدف کلی 

 ی سیستمیک شایع و مالحظات دندانپزشکی آنها را توضیح دهد.دانشجو در پایان این دوره باید بتواند برخی بیماریها

 

 :اهداف اختصاصی 

o : دانشجو باید بتواند 

 نحوه کامل شرح حال گیری ومعاینه کلی را شرح دهد  

  شایعترین ضایعات هماتولوژیک ناحیه سر و گردن را نام برده و مشخصات کلینیکوپاتولوژیک آنها را

 شرح دهد.

 را توضیح دهد. دستگاه گوارشی فوقانی بیماریها و اختالالت 

  و مالحظات  نام بردانواع، عالیم و نشانه های بالینی و تظاهرات دهانی بیماریهای گلبولهای قرمز خون را

 درمانهای دندانپزشکی در این بیماران را بشناسد.

  .انواع، عالیم و نشانه های بالینی و تظاهرات دهانی بیماریهای خونریزی دهنده را بداند 

  را بشناسد ونحوه تشخیص وطرح و بیماری های ایسکمیک قلبی بیماری فشار خون ،اندوکاردیت عفونی

 دندانپزشکی مبتالیان به بیماری های ذکر شده را بداند درمان

 توضیح دهدنی و تظاهرات دهانی بیماریهای هموفیلی را انواع، عالیم و نشانه های بالی. 

  توضیح دهد.مالحظات درمانهای دندانپزشکی در بیماران خونریزی دهنده را 

 

  را بشناسد ونحوه تشخیص وطرح و بیماری های ایسکمیک قلبی بیماری فشار خون ،اندوکاردیت عفونی

 شرح دهد. دندانپزشکی مبتالیان به بیماری های ذکر شده را درمان
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  کلیات سیستم ایمنی ذاتی و اکتسابی، بیماری های نقص سیستم ایمنی و تظاهرات دهانی و مالحظات

 دهد شرح را دندانپزشکی آن

 دهد. شرح را بیماری های خودایمنی و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن ها 

  دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن هابیماری های خودایمنی و واکنش ها آلرژیک به همراه تظاهرات 

 دهد. شرح را

  حظات دندانپزشکی هر الرابه اختصار شرح داده و عوارض دهانی و م تحتانیبیماری های رایج گوارش

 .یل بیان کندصیک را به تف

  حظات دندانپزشکی هر الرابه اختصار شرح داده و عوارض دهانی و م کبد و انواع هپاتیتبیماری های

 .یل بیان کندصتفیک را به 

 
- . 

 

 *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 

 
برخورد در طی این دوره دانشجویان با اولین سری از بیماریهای سیستمیک شایع ، عالیم و نشانه های آنها ، تظاهرات دهانی و نحوه 

با این بیماران در مطب دندانپزشکی آشنا خواهند شد.این واحد نظری به صورت سخنرانیهای مجازی همراه با پاورپوینت ارائه شده و 

خواهد داشت. دانشجویان باید در موعد مقرر به تکالیف پاسخ دهند . شایان ذکر است هر یک از تکالیف حائز هر جلسه تکلیف مجزا 

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

 پایان ترم نخواهد بود.نیمش از تکالیف دانشجو مجاز به شرکت در آزمون 
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

مقاله/جزوه/پاورپوینت صداگذاری کتاب/)

شده/مولتی مدیا یا هر نوع محتوای 

 دیگری(

 

 تاریخ

 ارایه درس

مهلت 

انجام 

تکلیف بر 

حسب 

 روز

بیمار معاینه و حال شرح 1 پورشهیدی دکتر   30 17/6/99 پاورپوینت صدا گزاری شده 

بیمار معاینه و حال شرح 2 پورشهیدی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   24/6/99 30 

عروقی قلبی های بیماری 3 منصوریان دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   31/6/99 30 

عروقی قلبی های بیماری 4 منصوریان دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   7/7/99 30 

عروقی قلبی های بیماری 5 منصوریان دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   14/7/99 30 

6 
 خونریزی های بیماری

 دهنده
شیرازیان دکتر شده گزاری صدا پاورپوینت   21/7/99 30 

7 
 خونریزی های بیماری

 دهنده
شیرازیان دکتر شده گزاری صدا پاورپوینت   28/7/99 30 

خونی های بیماری 8 شیرازیان دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   5/8/99 30 

خونی های بیماری 9 شیرازیان دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   12/8/99 30 

هماتولوژیک اختالالت 10  
 امینی دکتر

 شکیب
شده گزاری صدا پاورپوینت  19/8/99 30 

هماتولوژیک اختالالت 11  
 امینی دکتر

 شکیب
شده گزاری صدا پاورپوینت  26/8/99 30 

آلرژی و ایمنی 12 موسوی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   3/9/99 30 

آلرژی و ایمنی 13 موسوی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   10/9/99 30 

آلرژی و ایمنی 14 موسوی دکتر  شده گزاری صدا پاورپوینت   17/9/99 30 

1) کبد های بیماری 15 پورشهیدی دکتر ( شده گزاری صدا پاورپوینت   24/9/99 30 

2) کبد های بیماری 16 پورشهیدی دکتر ( شده گزاری صدا پاورپوینت   24/9/99 30 

1) گوارش های بیماری 17 تنکابنی دکتر ( شده گزاری صدا پاورپوینت   1/10/99 30 

2) گوارش های بیماری 18 پورشهیدی دکتر ( شده گزاری صدا پاورپوینت   8/10/99 30 

 

 ارزشیابي  -د

 ارزشیابی به صورت آزمون چهارگزینه ای مجازی  برگزار میشود.

نمره از کل به تکالیف اختصاص مییابد.پاسخ دهی به موقع و صحیح به تکالیف شرط دریافت نمره هر یک از آنها میباشد. در  4.5

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

 


