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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 2جراحی عملی درس:اطالعات 

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

 2عملي جراحي درس: عنوان

  كد درس:

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

 دكتر سید علیرضا پرهیزنام مسؤول درس: 

 تمام اساتید گروه جراحيمدرسان:       مدرس/ 

 1جراحي نظری   : زمانهم /نیازپیش

 تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیاررتبه علمي:

 جراحي دهان،فک و صورترشته تخصصي:

 دانشکده دندانپزشکي دانشگاه تهرانمحل كار:

 42794304-021تلفن 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

الزم برای انجام درمانهای مثل كشیدن دندانها جراحي ریشه های در دروس جراحي عملي دانشجویان عالوه بر كسب مهارتهای 

 باقیمانده ، بخیه زدن حفرات دندان و .... بسیلری از اصول اساسي درمانهای دندانپزشکي را نیز آموزش مي بینند مانند:

ه بیماریهای زمینه ای مختلف انجام بي حسي های مختلف ، اصول پروفیالكسي نویسي و شرح حال گیری ، اصول برخورد با بیماران ك

 دارند. نحوه كنترل اورژانسهای پزشکي در مطب دندانپزشکي

  :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 آموزش اصول كشیدن صحیح دندانهای قدامي فک باال و پایین 

 آموزش بخیه زدن و بخیه كشیدن 

  با فوریتهای پزشکيآموزش اصول برخورد 

 آموزش درمان حفره خشک 

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

  اصول كشیدن صحیح دندانهای قدامي فک باال و پایین، اصول برخورد با فوریتهای پزشکي در پایان این دوره انتظار میرود دانشجویان با

 و درمان حفره خشک آشنا شود.

  را به نحو صحیح بکشد، در صورت بروز هر یک از فوریتهای پزشکي آن  دندانهای قدامي فک باال و پاییندر پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 .را كنترل كند 

 .دانشجو در مراحل مختلف تدریس در بحثهای گروهي فعاالنه شركت نماید 

 آموزشی:  رویکرد

 تركیبي  حضوری * مجازی 

 :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 

  ( PBLمسئله )یادگیری مبتني بر حل  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر
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 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

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش یادگیری/ تکالیف دانشجو  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 1 2جراحي عملي حضوری درمان برای بیمار دكترحسین حیدر آقای

 2 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار محمودهاشمي دكترحمید آقای

 3 2جراحي عملي حضوری درمان برای بیمار بیات محمد دكتر آقای

 4 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار شیراني غالمرضا دكتر آقای

 5 2عملي جراحي  حضوری درمان برای بیمار منصورخراساني دكتر آقای

 6 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار روچي مومني دكترمهرنوش خانم

 7 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار محمدی فرنوش دكتر خانم

 8 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار آقای دكتر عطا قراجه ای

 9 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار كریمي عباس دكتر آقای

 10 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار بدری امیرعلي دكتر آقای

 11 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار آقای دكتر امیر جالل عباسي

 12 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار پرهیز سید علیرضاآقای دكتر

 13 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار شریفيرضا آقای دكتر 

 14 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار پادگانه طاهره دكتر خانم

 15 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار آقای دكتر مجید بشکار

 16 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار خانم دكتر محبوبه هاشمي نسب

 17 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار فرنوش رزم آرا دكتر خانم

آقای دكتر مجتبي صالحي 

 كاریزمه

 18 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار

 19 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار نیما دهقاني آقای دكتر
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 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش یادگیری/ تکالیف دانشجو  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 20 2جراحي عملي  حضوری درمان برای بیمار آقای دكتر رضا امیرزرگر

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 عدم غیبتحضور به موقع در كالس درس و  _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

 دانشجو:  یابیارز روش

 ارائه الگ بوگ :1(یانیپا) یتراکم یابیارز 

 مي باشد:نمره پایاني بخش در جراحي های عملي شامل چند قسمت 

 د )تکویني(نمره بابت عملکرد دانشجو در طي دوره كه از میانگین نمرات كسب شده از اساتید مختلف بدست مي آی 10 .1

 نمره از آزمون نهایي به صورت عملي و بر اساس چک لیست )تراكمي( 6 .2

 نمره كنترل عفونت 2 .3

 نمره حضور و غیاب 2 .4

  :منابع

  :كتب( الف

 كتاب پترسون تک جلدی

 دبي حسي های ماالمكتاب 

 ب( مقاالت:      

 ج( محتوای الکترونیکي:اسالید      

 د( منابع برای مطالعه بیشتر:      

 

                                                           
1. Summative Evaluation 


