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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 2جراحی نظری درس:اطالعات 

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

 2نظری درس: عنوان

  كد درس:

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

 دكتر سید علیرضا پرهیز-دكتر محمد بیاتنام مسؤول درس: 

-دكتر خراساني-دكتر دهقاني-دكتر بیات-قراجه ایدكتر -دكتر شیراني-دكتر هاشمي نسب-مدرسان:     دكتر عباسيمدرس/ 

 دكتر بدری

 1جراحي نظری   : زمانهم /نیازپیش

 عمومي-دندانپزشکي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استادیار-استادرتبه علمي:

 جراحي دهان،فک و صورترشته تخصصي:

 دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهرانمحل كار:

 09125130627تلفن تماس:

 Alirezaparhiz@gmail.comالکترونیک: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

دندانهای  های كوچک داخل دهاني مثل جراحيجراحي دهان و فک وصورت طیف وسیعي از جراحي ها را شامل مي شود . از جراحي 

ع تر مانند نهفته و ایمپلنتهای دنداني كه در محیط مطب و تحت بي حسي موضعي انجام مي شود تا جراحي های پیشرفته و وسی

 تحت بي ودرمان شکستگي ها ، تومورهای وسیع ، جراحي های زیبایي و جراحي اختالالت مادرزادی كه در محیط بیمارستاني 

 هوشي انجام مي شود. در واحدهای نظری جراحي دانشجو با این درمانها آشنا مي شود.

  :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

  فکي و عوامل ایجاد كننده انآشنایي با استئومیلیت و استئورادیونکروز 

 آشنایي با اصول برخورد با بماران تحت درمان با بیسفوسفوناتها 

 آشنایي با دردهای غیر ادنتوژنیک سر و گردن 

 آشنایي با جراحي های قبل از پروتز 

 آشنایي با اصول جراحي ضایعات فکي ادنتوژنیک و غیر ادنتوژنیک 

      :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ن با استئومیلیت ، اسلئورادیونکروز و استئونکروز آشناشود، دردهای غیر ادنتوژنیک را دانشجوبادر پایان این دوره انتظار میرود  حیطه شناختي

 بشناسد، اندیکاسیون و كنتراندكاسیون جراحي های قبل از پروتز و اصول جراحي ضایعات ادونتوژنیک و غیر ادنتوژنیک رابداند 

 :ین دوره دانشجو باید بتواند در مورد نکروزهای فکي و اصول جراحي های قبل از پروتز و ضایعات فکي در كالس توضیح دهد.در پایان ا حیطه رفتاری 

 :دانشجو در مراحل مختلف تدریس در بحثهای گروهي فعاالنه شركت نماید.حیطه عاطفي 
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 : 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  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( 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

                                                           
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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 :درس میتقو

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 1 از پروتز جراحي های قبل انالین/مجازی دارد دكترامیرجالل عباسي آقای

خانم دكتر محبوبه هاشمي 

 نسب

 2 عفونتهای ادنتوژنیک مجازی/انالین دارد

اصول برخورد با بیماران  انالین/مجازی دارد دكترغالمرضا شیراني

استئو تحت درمان با بیس 

 فسفونات ها

3 

اصول پیوند و بازسازی  نسج  انالین/مجازی دارد دكتر عطا قراجه ای

فک و نرم و سخت ناحیه 

 صورت

4 

اصول جراحي های زیبایي  انالین/مجازی دارد دكتر  محمد بیات

 ارتوگناتیک

5 

اصول جراحي های زیبایي  انالین/مجازی دارد دكترنیما  دهقاني

 صورت

6 

اصول  جراحیهای پری  انالین/مجازی دارد دكترمنصور خراساني

                       رادیکولر

7 

تکنولوژیهای نوین در  انالین/مجازی دارد دكترامیرعلي بدری

جراحي فک و 

(صورت ) لیزر و  

كرایو ، 

 الکتروسرجری و

 و ) دندانپزشکي دیجیتال (

8 

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 حضور به موقع در كالس درس و عدم غیبت _1

 پاسخگویي به سواالت اساتید و امتحانات میان ترم _2

 حضور در جلسه ی امتحان پایان ترم _3

 انجام تکالیف محوله _4

 رعایت احترام استاد و همکالسي _5
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 دانشجو:  یابیارز روش

 1(یانیپا) یتراکم یابیارز:  

 

 نمره( 18ینه ای )امتحان چندگز-نمره امتحان پایان ترم-1

  نمره( 2کالیف )انجام به موقع و صحیح ت-2 

  

  :منابع

 در طرح درس ها به صورت مجزا آورده شده است.   

 

 

                                                           
1. Summative Evaluation 


