
 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکیطرح درس 

 فوریت های پزشکی-اصول نشانه شناسی و تغییرات سطح هوشیاریموضوع درس:

 جراحی گروه آموزشی:

         دکتر رضا امیر زرگر  مدرس:

 هدف کلی: 

 اصول نشانه شناسی و تغییرات سطح هوشیاری 

 تغییر سطح هوشیاری بیمار می تواند از مشکالت مختلف ناشی شود و می تواند از سرگیجه تا فقدان کامل هوشیاری متغیر باشد. 

 بررسی حالت های شایعی که هنگام جراحی دهان رخ می دهد و منجر به تغییر حاد سطح هوشیاری می شود.

  اهداف ویژه:

 شنایی با عالئم:آ

اختالل -دیابت ملیتوس–مسمومیت با بی حس کننده های موضعی –تشنج –فشار خون وضعیتی  کاهش –سنکوپ وازوواگال 

 آسیب عروق مغزی-نارسایی آدرنال-عملکرد تیروئید

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

  روش آموزشی:

 سخنرانی-اسالید

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

 کمک آموزشی                     مجازی       *          کالس وارونه

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

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

                        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 چهارگزینه ای 

 
 نمره برای این مبحث:

 طبق تصمیم مسوول محترم درس

 

  نحوه محاسبه نمره کل:
 طبق تصمیم مسوول محترم درس



 

 منابع آزمون )امتحان(:
Contemporary oral & maxillo facial surgery (2014) 

Ch:2 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 اورژانس ها ماالمد

   نحوه ارتباط با استاد:

Amirzargar_reza@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکیطرح درس 

 اصول معاینه و کنترل عالئم حیاتی موضوع درس:

 جراحی دهان و فک و صورت گروه آموزشی:

          دکتر رضا شریفیمدرس:

 هدف کلی: 

 بیان مبانی کلی معاینات و کنترل عالئم حیاتی در موارد اورژانس میباشد.

 اهداف ویژه:

 روش های معاینات اندام ها و بخصوص سر و گردن، تکنیک های بررسی عالوم حیاتی 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:
 poewr point اسالید و 

 

 زیر تکمیل شود: )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد 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          بارگذاری می شود:تعداد و نوع محتوایی که در سامانه 

                                                                             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:
 ارزیابی کالسی –امتحان کتبی 

 

 نمره برای این مبحث:

 یک نمره

  نحوه محاسبه نمره کل:

 ارزیابی کالسی و مشارکت کالسی %50 –نمره امتحان کتبی پایان ترم 50%

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 مطالب کالس –کتاب ماالمد اورژانس ها 

 



  منابع برای مطالعه بیشتر:

 ماالمد

 

   :نحوه ارتباط با استاد

 پیام برای منشی بخش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکیطرح درس 

 واکنش های آلرژیک موضوع درس:

 جراحی فک و صورتگروه آموزشی:

         دکتر علیرضا پرهیز مدرس:

 هدف کلی: 

 آشنایی دانشجویان با  با واکنش های آلرژیک ، پیشگیری از وقوع آن ها، کنترل و مدیریت در صورت وقوع

 اهداف ویژه:

آشنایی با  -عروقی و سیستم تنفسی   –قلبی  –تظاهرات سیستم عصبی آشنایی دانشجویان با تظاهرات واکنش های آلرژیک ، تظاهرات پوستی ، 

 روش های درمانی و مقابله با شرایط اورزانس ناشی از واکنش های آلرژیک

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 روش آموزشی:

 آنالین -مجازی 

 :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 خیر

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

 کالس وارونه               *    کمک آموزشی                     مجازی

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

                                                                               یک فایل پاور پوینت همراه با صدا     تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

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

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

 نحوه ارزشیابی:

 ترم پایان–ارزیابی تراکت سواالت چندگزینه ای  

 سواالت چها گزینه ای 

 

 نمره برای این مبحث:

 Blue printبر اساس چارت 

 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 امتحان کتبی پایان ترم
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 منابع آزمون )امتحان(:

 کتاب اورزانسها ماالمد – کتاب پترسون یک جلدی

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 اسالیدها

 

 نحوه ارتباط با استاد

Alirez parhiz@gmail.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکیطرح درس 

 اصول برقراری راه هوایی  و آشنایی با وسایل لوازم برقراری راه هوایی بطریق جراحی موضوع درس:

 جراحی دهان و فک و صورت  گروه آموزشی:

         دکتر فرنوش رزم آرا مدرس:

 هدف کلی: 

دندانپزشکی ،راه های غیرجراحی باز نگه داشتن راه هوایی،و راههای آشنایی دانشجویان با اهمییت راه هوایی ،خطرات محتمل بخصوص در کارهای  

 تامین راه هوایی

 اهداف ویژه:

  توانایی نجات بیمار در کیلینیک دندانپزشکی در صورت بروز اختالل راه هوایی و نیز نقش فعال در صورت قرارگرفتن در معرض شرایط اورژانس

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

  روش آموزشی:

 و بحث جمعی PDL-روش سخنرانی
  PBL -روش سخنرانی

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

                                                                                                             

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

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

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

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

  نحوه ارزشیابی:

 ایسواالت چهارگزینه 

 

 نمره برای این مبحث:

 

 نحوه محاسبه نمره کل:
 

 منابع آزمون )امتحان(:

 ،مطالب مطرح شده در کالسکتاب پیترسون،کتاب ملی،منابع دروس جراحی فک و بیهوشی 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

 کتب طب اورژانس

 

   نحوه ارتباط با استاد:

farnooshrazmara@yahoo.com 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  فوریتهای پزشکی در دندانپزشکی طرح درس

 با کیت اورژانسآشنایی موضوع درس:

 جراحی دهان و فک و صورتگروه آموزشی:

          دکتر رضا امیرزرگرمدرس:

 هدف کلی: 

 آشنایی با کیت اورژانس

 

 اهداف ویژه:

 آشنایی با موارد استفاده و طرز کاربرد اقالم موجود در کیت اورژانس

 

 تعداد جلسات:

 یک

 

   روش آموزشی:

 آموزشی شامل تصویر و فیلماسالید 
 

   :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؟

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

                                                                    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 تشریحی با پاسخ کوتاه

 

 نمره برای این مبحث:

 هنوز محاسبه نشده است.

 

  نحوه محاسبه نمره کل:
 



 منابع آزمون )امتحان(:

 کتاب اورژانس های ماالمد و مطالب ارائه شده در کالس

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 ندارد

 

  نحوه ارتباط با استاد:
Amirzargar-reza@yahoo.com 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکیطرح درس 

 کارگاه تزریقاتموضوع درس:

 جراحی فک و صورتگروه آموزشی:

          دکتر کریمیمدرس:

 هدف کلی: 

 آشنایی با تزریقات

 

 اهداف ویژه:

 آموزش تزریقات داخل پوستی و زیر پوستی و داخل عضالنی و داخل وریدی و کارگزاری سرم تزریقی

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 به صورت اسالیدی و عملی
 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود:)نوید( برای آموزش  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 صداگزاری شده        نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:تعداد و 

                                                                    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 کتبی
 

 نمره برای این مبحث:

 20نمره از  5/2

 

 



  نحوه محاسبه نمره کل:
 3ماالمد اورژانس بخش منابع آزمون )امتحان(:

 

 منابع برای مطالعه بیشتر

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 09125844549 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 

 
 



 فوریتهای پزشکی در دندانپزشکیطرح درس 

 مغزی-ریوی-آشنایی با احیاء قلبی :موضوع درس

 جراحی فک و صورت گروه آموزشی:

          دکترفرنوش رزم آرامدرس:

 هدف کلی: 

 مغزی -ریوی-آشنایی با نحوه انجام احیای قلبی

 

 اهداف ویژه:

 مغزی و نحوه ی استفاده از وسایل و تجهیزات در احیای قلبی و ریوی -ریوی-نحوه انجام احیای قلبی 

 

 تعداد جلسات:

 دو جلسه

  روش آموزشی:
 مثل دکتر کریمی

 

                                                                                                        )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 صداگزاری شده        تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

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

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

 نحوه ارزشیابی:

 سوال( 5سواالت چهارگزینه ای پایان ترم )

 

 نمره برای این مبحث:

 نمره  8از  2

 

  نحوه محاسبه نمره کل:
 طبق تصمیم مسئول درس 

 



 منابع آزمون )امتحان(:

 دکتر کریمی و پاورپوینتهای کالس 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 دکتر کریمی 

 

  نحوه ارتباط با استاد:
Farnooshrazmara@gmail.com 

 

 

 

 

 

 


