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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 درس:اطالعات 

 1400-1399دوم نیم سال:                                        بیماری های دهان و فک و صورت گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 درد و داروشناسي درس: عنوان

  2720032  كد درس:

 عملي:                 عملي:                 كارگاهي:-نظری               *نظری:              1 :1واحدو تعداد نوع 

 شمس الملوک نجفي دكترنام مسؤول درس: 

دكتر شیخ بهایي، دكتر بشکار، دكتر قدیمي، دكتر پورشهیدی، دكتر نجفي، دكتر منصوریان، دكتر تنکابني، مدرسان: مدرس/ 

       دكتر پادگانه

 فارماكولوژی: زمانهم /نیازپیش

 دكتر عمومي دندانپزشکي 10ترم  تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمي:

 بیماری های دهان و فک و صورت رشته تخصصي:

 بخش بیماری های دهان و فک و صورت محل كار:

 09123236378 تلفن تماس:

 najafi_drsh@yahoo.com الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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  : درس یکل فیتوص

 مراجعه شود به طرح های درس

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

داروهای رایج را بشناسد و اساس درد و انواع آن را به طور کامل انواع ، موارد تجویز ،نحوه عملکردو عوارض در پایان این دوره دانشجویان باید بتوانند 
 شرح دهد.

 

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 پروفیالکسی را شرح دهد و ها بیوتیک آنتی با درمان اصول 

 درد را توضیح دهد انواع و درد را بیان کند  ایجاد های مکانیسم 

 نوروپاتی را از هم افتراق دهد دردهای انواع 

 انواع اپیوئیدها و مکانیسم اثر هر یک را شرح دهد 

  انواعNSAIDs و مکانیسم اثر آنها را شرح دهد 

  بخش و   آرامداروهایH1 Blockers را بشناسد و مکانیسم اثر هر یک را بیان کند 

 کودکان را شرح دهد. در دارو مالحظات و تفاوتهای تجویز 

 نویسی را بداند و بتواند یک نسخه کامل بنویسد روش نسخه 

 دهان را بشناسد بر داروها سوء اثر 

 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   مباحثه در فرومیادگیری مبتني بر  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید

 :درس میتقو

 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر پورشهیدی
 سامانه نوید

نوروپاتوفیزیولوژی درد های سر و 
 صورت

1 

صداگذاری شده در پاورپوینت  ارائه تکلیف دکتر پورشهیدی
 سامانه نوید

نوروپاتوفیزیولوژی درد های سر و 
 صورت

2 

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر پورشهیدی
 سامانه نوید

نوروپاتوفیزیولوژی درد های سر و 
 صورت

3 

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر نجفی
 سامانه نوید

 4 اختالالت حسی مزمن

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف نجفیدکتر 
 سامانه نوید

 5 اختالالت حسی مزمن

پاور پوینت بارگذاری شده در   دکتر منصوریان

 سامانه نوید

 6 مسکن ها

پاور پوینت بارگذاری شده در   دکتر منصوریان

 سامانه نوید

 7 مسکن ها
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 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 پاورپوینت صداگذاری شده در ارائه تکلیف دکتر تنکابنی
 سامانه نوید

 8 آرامبخش ها

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر تنکابنی
 سامانه نوید

 9 آرامبخش ها

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر نجفی
 سامانه نوید

 10 شناخت اثر سوء داروها بر دهان

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر نجفی
 سامانه نوید

 11 شناخت اثر سوء داروها بر دهان

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر شیخ بهایی
 سامانه نوید

 12 آنتی هیستامین ها

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر بشکار
 سامانه نوید

اصول درمان با آنتی بیوتیک ها و 
 پروفیالکسی

13 

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر بشکار
 سامانه نوید

اصول درمان با آنتی بیوتیک ها و 
 پروفیالکسی

14 

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر قدیمی
 سامانه نوید

 15 تجویز دارو در کودکان

پاورپوینت صداگذاری شده در  ارائه تکلیف دکتر پادگانه
 سامانه نوید

 16 نسخه نویسی

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 مطالعه طرح درس و دقت به اهداف آموزشي 

 استفاده از محتواهای الکترونیکي آفالین بارگذاری شده در سیستم نوید 

 استفاده از منابع بیشتر كه جداگانه به دانشجو معرفي شده است 

 انجام تکالیف در زمان مقرر و دقت به نتایج فیدبک ها 

 دانشجو:  یابیارز روش

 ارزیابي تکویني/تراكمي 

 MCQ چهارگزینه ای، كوییز به صورت آفالین در سیستم نوید همراه با فیدبک 

 10  نمره تکالیف( 2.5آزمون میانترم،  نمره 7.5) تکوینينمره 

 10 چهارگزینه ای پایان ترم آزمون نمره 
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  :منابع

 : پاورپوینت های بارگذاری شده در سامانه نویكتب( الف      

 :مقاالت( ب      

 پاورپوینت های صداگذاری شده در سیستم نوید :يج( محتوای الکترونیک      

  :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

   فارماكولوژی كاتزونگ                                                                                                               -

- Burket’s, ORAL MEDICINE, 12th edition 

- McDonald and Avery dentistry for the child and adolescent 2016 (chapter17 

- Pediatric dentistry: infancy through adolescence by nowak, 2019, (chapter7,8,9) 

 كتاب عفونت های دهان و فک و صورت -

 

 

 

 

 

 


