
 2جراحی نظری طرح درس 
 جراحی های پیش پرتزیموضوع درس:

 جراحی دهان و فک و صوت گروه آموزشی:

        دکتر امیر جالل عباسی مدرس:

 هدف کلی: 

 ارزیابی بیمار)بررسی بافت استخوانی و بافت نرم(قبل از اقدانات پروتزی

  اهداف ویژه:

 استخوانی ریج آلوئول  ، برداشتن توروس،آنومالی های بافت نرم،حفظ ریج آلوئولآشنایی بیمار با تصحیح 

  تعداد جلسات:

 جلسه 1

  روش آموزشی:
 فیلم آموزشی-اسالید  

 بله )بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود:)نوید( برای  در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه      *         کمک آموزشی                     مجازی   

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                پاورپوینت با صدا 2    تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                        تکلیف 1             تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

  نحوه ارزشیابی:

 آزمون چهارگزینه ای

 نمره برای این مبحث:

  نحوه محاسبه نمره کل:
 ارائه تکلیف ، نمره کتبی آزمون

 منابع آزمون )امتحان(:

 کتاب پیترسون

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 

  نحوه ارتباط با استاد:
 amir_j_abbasi@yahoo.com 

 
 

 

 

 

 



 2جراحی نظری طرح درس 
 موضوع درس:  عفونتهای ادنتوژنیک 

 گروه آموزشی:  جراحی دهان و فک و صورت

        محبوبه هاشمی نسبمدرس:  دکتر 

  هدف کلی:

 ، درمان و ارزیابی درمان در عفونتهای ادنتوژنیک و عفونتهای خاص ناحیه ی فک و صورت یآموزش تشخیص، طبقه بند 

  اهداف ویژه:
 مروری کاربردی و بالینی بر میکروبیولوژی ناحیه دهان -1

 طبقه بندی عفونتهای ادنتوژنیک با تمرکز بر روی  فضاهای  نیامی  در سه رده اولیه ،ثانیویه و گردنی -2

 آموزش مراحل پیشرفت عفونتهای ادنتوژنیک در سه رده  -3

 چارت راهنمای تشخیص عفونت ادنتوژنیک -4

 ر فضای نیامی مرتبط با عفونت ادنتوژنیکتوصیف کامل ه -5

 توضیح کامل درمان عفونتهای ادنتوژنیک-6

 تمرکز بر روی آنتی بیوتیکهای مصرفی در عفونتهای ادنتوژنیک و نیز آموزش پروفیالکسی با آنتی بیوتیک در دو دسته جداگانه-7

 بررسی ارزیابی های پس از درمان -8

 غیر ادنتوژنیک علت باحیه فک و صورت اعفونتهای خاص ن -9

 

 تعداد جلسات:
 ساعت  1جلسه  4ساعت : 4
  

 روش آموزشی:

 پخش فیلمهای آموزشی – ارائه مطالب به صورت سخنرانی و نیز پرسش و پاسخ -پاورپوینت و ارائه اسالید   

 

 بله :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: سامانه الکترونیکی دانشگاهدر صورتی که از 

 کالس وارونه         *       کمک آموزشی                     مجازی   

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                             پاورپوینت با صدا       تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                    تکلیف 1                 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

 نحوه ارزشیابی:

 سوال 5الی  4تستهای چهارگزینه ای در آخر ترم : برای هر جلسه 

 نمره برای این مبحث:
 بر اساس تعداد سواالت

 نحوه محاسبه نمره کل:

 بنا بر صالحدید مسئول درس

 منابع آزمون )امتحان(:
Peterson یک جلدی و دو جلدی 

Topazian  

 آنتی بیوتیکهامقاالت جدید جهت به روز رسانی مطالب بویژه در مورد 



 نحوه ارتباط با استاد:
 حضوری در بخش رفع اشکال بعد از اتمام هر جلسه

mahboube.hasheminasab@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:mahboube.hasheminasab@gmail.com


 

 2جراحی نظری طرح درس 
 برخورد با بیماران استئو تحت درمان با بیس فسفونات ها اصول موضوع درس:

 جراحی فک و صورت گروه آموزشی:

          دکتر غالمرضا شیرانی  مدرس:

 با داروهای خانواده انتی استوکالستیک درمانآشنایی با نحوه مواجهه با بیماران تحت  هدف کلی:

  اهداف ویژه:

 اشنایی با داروهای خانواده انتی استوکالستیک  -1

 طبقه بندی بیماران بر اساس زمان مصرف این داروها -2

 آشنایی با نحوه مواجهه با بیماران تحت درمان -3

  تعداد جلسات:

 جلسه 1

 روش آموزشی:

 سخنرانی، اساید و پرسش و پاسخ
 

 بله )بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                *    کمک آموزشی                     مجازی

                                                    فعالیت کالسی است؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به 

                                                                                  یک فایل پاورپوینت  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                              سوال چهارگزینه ای 4       می شود:تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده 

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

  نحوه ارزشیابی:
 سواالت چهارگزینه ای 
 

 بسته به تعداد سواالت نمره برای این مبحث:

  نحوه محاسبه نمره کل:
 بر اساس نمره امتحان پایان ترم

 

 کتاب ملی منابع آزمون )امتحان(:

 

 Pubmedمقاالت  منابع برای مطالعه بیشتر:

 

   نحوه ارتباط با استاد:

 
Ghr.shirani@yahoo.com 
 



 2جراحی نظری طرح درس 
 اصول پیشوند و بازسازی نسج نرم و سخت ناحیه فک و صورت موضوع درس:

 جراحی دهان  و فک و صورت گروه آموزشی:

          دکتر عطا قراجه ای مدرس:

 پیشوند و بازسازی نسج نرم و سخت ناحیه فک و صورت آشنایی با اصول هدف کلی: 

  اهداف ویژه:

 آشنایی با انواع گرفت های آزاد استخوانی و بافت نرم

                                               آشنایی با اصول اولیه جراحی های بازسازی                                                                                       

 آشنایی با انواع فلپ های پایه دار و آزاد استخوانی و بافت نرم

 جلسه 3  تعداد جلسات:

  روش آموزشی:
  ppt predentaliسخنرانی، 

 بله )بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: دانشگاهدر صورتی که از سامانه الکترونیکی 

 کالس وارونه                ی                     مجازی   *کمک آموزش

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                اسالید یا پاورپوینت با صدا    تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                   تکلیف 1  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

  نحوه ارزشیابی:
 سواالت چهار گزینه ای

   نمره برای این مبحث:

 از کل نمره 17از  3

  نحوه محاسبه نمره کل:
 طبق تصمیم مسئول درس  

 

 منابع آزمون )امتحان(:
contemporary oral &maxillo facial surgery 

Jams hupp 2014 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
Orah &maxillo facial surgery (fonseca.2013) 

  نحوه ارتباط با استاد:
 atagaragei@tums.ac.ir  

 

 

 

 

 

mailto:atagaragei@tums.ac.ir


 2جراحی نظری طرح درس 
 اصول جراحی های زیبایی ارتوگناتیکموضوع درس:

 جراحی دهان و فک و صورتگروه آموزشی:

          دکتر محمد بیاتمدرس:

 هدف کلی:

 آشنایی با مبحث جراحی های ارتوگناتیک ناهنجاریهای فکی 

 

 اهداف ویژه:

 ناهنجاریهای فکی، روشهای درمان و آشنایی با عوارض این دسته از جراحی ها .تشخیص 

 

  تعداد جلسات:

 یک جلسه 

 

  روش آموزشی:

 به همراه پرسش و پاسخ  Power pointتدریس مبحث به کمک استفاده از 

 

 بله )بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: از سامانه الکترونیکی دانشگاه در صورتی که

 کالس وارونه                 شی                     مجازی  *کمک آموز

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                             اسالید یا پاورپوینت        تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                         تکلیف 1            تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

  نحوه ارزشیابی:
 سوال تستی چهارجوابی 5

 

 برای این مبحث:نمره 

 

  نحوه محاسبه نمره کل:
 نمره امتحان

 منابع آزمون )امتحان(:
peterson -Contemporary oral &maxillafacial surgery  

 منابع برای مطالعه بیشتر:
Fonseca oral &maxilla facial surgery 

  نحوه ارتباط با استاد:

mobayat2000@yahoo.com 
 

 

mailto:mobayat2000@yahoo.com


 2جراحی نظری طرح درس 
 جراحی های زیباییموضوع درس:

 جراحی دهان و فک و صورت گروه آموزشی:

          دکتر نیما دهقانی مدرس:

 هدف کلی: 

 با اصول و مبانی جراحی های زیبایی و ترمیمیآشنایی 

  اهداف ویژه:

 آشنایی با معیارهای زیبایی صورت و مبانی آن .         

 آشنایی با جراحی های زیبایی صورت شامل : 

 Faceliftرانیوپالستی ، بلفاروپالستی، برولیفت،نورهدلیفت،

 اندیکاسیون و کتیرااندیکاسیون جراحی های زیبایی فوق

 ایی با انجام کار ترمیمی شامل گروه های جراحی متفاوتآشن

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

  روش آموزشی:
 فیلم -اسالید 

 خیر)بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 موارد زیر تکمیل شود:)نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود  در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 مجازی  * کمک آموزشی                    

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                               یک پاورپوینت صداگذاری شده     بارگذاری می شود: تعداد و نوع محتوایی که در سامانه

                                                                            یک تکلیف         تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

  نحوه ارزشیابی:

 سواالت چهار جوابی

 نمره برای این مبحث:

 

  نحوه محاسبه نمره کل:
 

 منابع آزمون )امتحان(:

 کتاب پیترسون تک جلدی

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 کتاب فونسکا

 نحوه ارتباط با استاد:

Nimadt2002@yahoo.com 
 



 2جراحی نظری طرح درس 
 جراحی های پری رادیکوالر  موضوع درس:

 جراحی دهان و فک و صورت گروه آموزشی:

          دکتر منصور خراسانی مدرس:

 هدف کلی: 

 آشنایی با موارد کاربرد و اصول جراحی های پری رادیکوالر

 اهداف ویژه:

 آشنایی با فلپ های مورد نیاز ،روش برداشت استخوان،روش قطع ریشه،روش پرکردن انتهای ریشه 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

  روش آموزشی:
 اسالید و سخنرانی

 بله )بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود:)نوید(  در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                  زشی                     مجازی *کمک آمو

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                          موضوع مورد بحث در دو بخش بارگزاری می شود          تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                    تکلیف 2                 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

  نحوه ارزشیابی:
 سواالت چهار گزینه ای

 
 نمره برای این مبحث:

 کل نمره 17از  1 

 

  نحوه محاسبه نمره کل:
 طبق تصمیم مسئول درس

 
 منابع آزمون )امتحان(:

 

Contemporary oral & maxillo facial surgery                        jams hupp (ed)2014 
 منابع برای مطالعه بیشتر:

  استادنحوه ارتباط با 
Vkhorasani1342@yahoo.com 

 
 

 



 

 2جراحی نظری طرح درس 
 جراحی دهان و فک وصورت  تکنولوژی های نوین در موضوع درس:

 جراحی دهان و فک وصورت گروه آموزشی:

          دکتر امیرعلی بدری  مدرس:

  هدف کلی: 

 جراحی فک و صورت آشنایی با تکنولوژی های نوین در

 اهداف ویژه:

 roboticآشنایی با جراحی    آشنایی با اصول کاربردی دندانپزشکی دیجیتال          

 آشنایی با اصول کاربردی لیزر در جراحی فک و صورت                      اشنایی با اصوا کاربردی کرایو در جراحی فک و صورت

                                                                                                                                                            جراحی                                     آشنایی با اصول کاربردب الکتروسرجری                                                  3Dآشنایی با اصول کاربردی گایدهای

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

  روش آموزشی:

 .نمایش ویدیو power point predntaliسخنرانی،

 

                                                                                                     خیر    )بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه               مجازی   *کمک آموزشی                     

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                     اسالید یا پاورپوینت               تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                      تکلیف 1               تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 گاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانش

  نحوه ارزشیابی:
 سوال چهار گزینه ای

 

 کل نمره 14از  1 :نمره برای این مبحث

 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 طبق تصمیم مسئول درس

 

 )امتحان(:منابع آزمون 
 contemporary otal & maxillo facial surgery 

James hupp (ed)2014 
 منابع برای مطالعه بیشتر:

Oral&maxillo facial surgery (fonsecaT.2013) 
   نحوه ارتباط با استاد:

Amirali_badri@yahoo.com 


