
 1دندانپزشکی تشخیصی طرح درس 

                                                                    )طبقه بندی کلینیکی ضایعات شایع دهان و فک( 1تشخیصی  موضوع درس:

                                                                    صورت بیماری های دهان و فک و گروه آموزشی:

                                                                    دکتر آرش منصوریان رس:مد

 هدف کلی:

                                                                                                                                                                                                                   ها آشنایی دانشجویان با تشخیص زخم های شایع داخل دهان و نحوه درمان و کنترل آن

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 .آشنایی دانشجویان با طبقه بندی انواع زخم هایی که داخل دهان ممکن است ایجاد شوند-1

نحوه درمان آنها پس از و تشخیص افتراقی آنها از یکدیگر و  زخم ها نحوه تشخیص زخم های داخل دهان از جمله آفت،هرپس و سایر-2

 .تشخیص افتراقی

 .استفاده از دارو یاروش های دیگر درمان مثل لیزر یا جراحی و جلوگیری تداخل دارویی آنها با یکدیگر-3

 .زخم های بدخیمافتراق زخم هایی که مزمن هستند با زخم هایی که حاد هستند،افتراق زخم های خوش خیم با-4

                                                                                                             .نحوه شناسایی زخم هایی که ژنتیکی یا اکتسابی هستند-5

                                                                                                             

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             جلسه 1

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود( :روش آموزشی

                                                                                                            استاد محور

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

                                                                                                             بله

 )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؟

                                                                                   فایل پاورپوینت 1 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                    تکلیفی قرار داده نمی شود. تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

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



                                                                                                             

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

                                                                                                             آزمون نهایی

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

                                                                                                      نمره 0.75

                                                                                                             

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

                                                                                                                                                                                                  آزمون نهایی

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

                                                                                                             پاورپوینت هایی که در سامانه نوید بارگزاری می شوند

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                            و نویل کتاب برکت

                                                                                                             

 شماره تلفن در صورت صالحدید()ایمیل،  :نحوه ارتباط با استاد

                                                                                                             سوشیال نت وورک)واتساپ(

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

 


