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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 درس:اطالعات 

 دومنیم سال:                    اندو، ترمیمي، پروتز، پریو، بیماریها، سالمت   گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 2درمان جامع  درس: عنوان

 2720035 درس:كد 

 كارگاهي:              ×عملي:                 عملي:-نظری:               نظری         واحد 2   :1واحدو تعداد نوع 

 سارا ولي زادهنام مسؤول درس: 

) خانم خوشخونژاد، صبحي افشار(  ترمیمي)خانم دكترها فدوی و نجف راد(  پریو  اندو)خانم دكترها صراف،مدرسان: مدرس/ 

 سالمت)خانم دكترها رازقي، سرگران،پاكدامن و آقای دكتر حصاری(روستا، اكبری،سمیعي، كانوني،طاهری، كوهستاني(  دكترها

   موسوی، قلیزاده، شیخ بهایي، تنکابني، فتاحي( بیماریها ) خانم دكترها

 1درمان جامع : زمانهم /نیازپیش

 دكترای عمومي دندانپزشکي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استادیار رتبه علمي:

 ترمیمي رشته تخصصي:

 دانشکده دندانپزشکي  محل كار:

 09123488820 تلفن تماس:

 valizadedh-s@sina.tums.ac.ir الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

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



2 
 

 :  درس یکل فیتوص

و  ه دانشااجویانو ارائه این كیسااها برای هم 1 جامع باقیمانده دانشااجویان در درمان درمان بیمارانشااامل تکمیل  2درمان جامع 

ساتید بخش های مختلف      ساتید همه بخشهای درگیر در واحد     همین طور بحث و بررسي كیسهای طراحي شده ا رمان ددر حضور ا

شد    سي آنها مي با صور    .جامع و بحث و برر شکل مجازی و به دو  ست كه در زمان پاندمي كرونا این بخش به  ت پاورپوینت )بدیهي ا

شده           سهای طراحي  شکا آنالین همزمان برای بحث در مورد كی شجویان وبه  سهای دان شده در مورد كی صداگذاری  س های  اتید مي  ا

 باشد.(

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 ارائه یک مورد را كامالً یاد گرفته و اجرا مي نمایند .  روش

 را دارد.طرح درمان كامل بیمار بر اساس شناخت موارد  ارجاع تخصصي بیماران  اجرای  توانایي حیطه شناختيدر 

همچنین با توجه به درمان بیماران پركار   را مي داند.حیطه رفتاری جهت تکمیل نیازهای درماني بهداشااتي بیمار ، ارتبا   مو ر با بیمار در 

 ن در جهت بر آورده شدن نیازهای كیس مورد نظر تحقق مي یابد .توسط دو دانشجو ، ارتبا  و رفتار صحیح و تعامل بین دانشجویا

شتي حداقل  یک بیمار است،  حمایت       همین طور در حیطه عاطفي با توجه به اینکه كیس كامل شده بر اساس تکمیل نیازهای درماني بهدا

 مي شود.بیمار برای تکمیل درمان های الزم توسط دانشجو انجام 

كیسهای مطرح شده اساتید مختلف را دارد و مي تواند بر اساس تشخیص صحیح طرح درمانهای مورد نیاز بیمار را بر    توانایي بحث و بررسي  

 اساس اولویت بندی به صورت ایده آل و جایگزین بیان نماید.

 : 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  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 ( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

گرفته شده است، به صورت پاورپوینت صداگذاری شده  1عکسهایي كه از كیسهای درمان شده توسط دانشجویان در درمان جامع  -1

 در نوید برای اساتید فرستاده میشود و اساتید به آنها فیدبک خواهندداد. 

 رفت.لسات آنالین همزمان در مورد كیسهای طراحي شده اساتید بحث و بررسي صورت خواهد گدر ج -2

 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  

درمانهای بیماران در بخش و با نظارت اساتید انجام خواهد شد وپس از گرفتن فیدبک از اساتید، نمره دهي انجام  ( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 خواهد شد.

 رویکرد ترکیبی

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

 .. لطفا نام ببرید

 بخش عملي به شکل حضوری و بخش بررسي كیسها به صورت مجازی انجام خواهد شد.
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 4/3/1400تا      25/11/1399    :درس میتقو

 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

بحث و بررسي در مورد  اساتید پریو

تشخیص و طرح درمان 

 كیسهای مطرح شده

 1 بررسي كیسهای پریو آنالین همزمان

بحث و بررسي در مورد  اساتید ترمیمي

تشخیص و طرح درمان 

 كیسهای مطرح شده

 2 بررسي كیسهای ترمیمي آنالین همزمان

بحث و بررسي در مورد  اساتید اندو

طرح درمان  تشخیص و

 كیسهای مطرح شده

 3 بررسي كیسهای اندو آنالین همزمان

بحث و بررسي در مورد  اساتید پروتز

تشخیص و طرح درمان 

 كیسهای مطرح شده

 4 بررسي كیسهای پروتز آنالین همزمان

بحث و بررسي در مورد  اساتید سالمت

تشخیص و طرح درمان 

 كیسهای مطرح شده

 5 كیسهای سالمتبررسي  آنالین همزمان

بحث و بررسي در مورد  اساتید بیماریها

تشخیص و طرح درمان 

 كیسهای مطرح شده

 6 بررسي كیسهای بیماریها آنالین همزمان

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 حین درمان بیمارانبخش در  منظمحضور 

 مسولیت پذیری در امر درمان 

 اهمیت دادن و رعایت كردن قوانین بخش

 شركت فعال در جلسات آنالین بحث در مورد كیسها

 آماده كردن با كیفیت اسالیدهای كیس خود وارسال به اساتید مربوطه در زمان مقتضي

 

 



5 
 

 دانشجو:  یابیارز روش

 نمره( 20اساتید مربوطه )تکویني()ارزیابي دانشجو حین درمان توسط 

 نمره( 5ارزیابي پاورپوینت صداگذاری شده )

 نمره( 15ارزیابي شركت فعاالنه وی در كیسهای بررسي شده)

  :نابعم

 .باشديم مرتبط یهاتیساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص یهاهینشر ،يدرس یهاكتاب شامل منابع

  :كتب( الف      

 :مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 اطالعات كسب شده در طول سالهای تحصیل از كتب رفرنس و كالسهای دروس اندو، ترمیمي،پریو،پرتز، بیماریها وسالمت

 

 

 

 

 

 


