
 1دندانپزشکی تشخیصی طرح درس 

  فکی( -معاینه مفصل گیجگاهی-5اصول معاینات سر و گردن )،  1تشخیصی  موضوع درس:

  های دهان فک وصورت بیماری گروه آموزشی:

           دکتر شیرازیانمدرس: 

 : هدف كلی

 را توضیح دهد. فکی -مفصل گیجگاهیاصول معاینه کامل  در پایان کالس از دانشجو انتظار می رود  بتواند 

 

 اهداف ويژه:

 این درس دانشجو بتواند پایان در 

  را توضیح دهد. فکی -مفصل گیجگاهینحوه معاینه 

  فکی را بداند. -مفصل گیجگاهیمحل آناتومیک عضالت جونده و لیگامانهای 

  را بداند.  فکی -مفصل گیجگاهیعضالت جونده نحوه معاینه هر یک از 

  توضیح دهد.  فکی -مفصل گیجگاهینقش هر یک از عضالت  و لیگامانها را در حرکات 

 

                                                                                            هساعت1 ،جلسه1 تعداد جلسات:

                                                                                                           

 )استراتژی آموزشی ذکر شود( :روش آموزشی

                                                                                                           پاورپوینت بارگذاری شده به صورت آفالین  

                                                                                                             

 بله  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: 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 صداگذاری شده 1  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                   1  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

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

            

                                                                                                  



 ها هم در این قسمت ذکر شود( quiz) نحوه ارزشیابی:

                                                                                                                                                                                                                   تکلیف و آزمون 

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

  :  نمره انجام صحیح و بموقع تکلیف این جلسه 0.25 

 : سواالت چند گزینه ای در آزمون 0.75

                                                                                                             

 ، کار گروهی و ...، همه به تفکیک ذکر شود(quizنمره)نحوه محاسبه نمره کل: 

                                                                                                         وع نمره تکلیف و آزمون مجم  

                                                                                                             

  منابع آزمون )امتحان(:
   کالسیمطالب ارائه شده 

 

   منابع برای مطالعه بیشتر:
 کتاب  بریکر، آخرین چاپ، فصول معاینات خارج دهانی و داخل دهانی  

Oral  diagnosis oral medicine and treatment planning  
Steven L Brecker 

Robert B Langlais 

Craig  S Miller  

 

 

 ، بخش بیماریهای دهان و فک و صورتshiraziansh@tums.ac.ir :نحوه ارتباط با استاد
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