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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»طراحی  چارچوب
 

 درس:اطالعات 

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

 2عملي و فک و صورت بیماری های دهان  درس: عنوان

 2374002 كد درس:

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

 دكتر شمس الملوک نجفينام مسؤول درس: 

دكتر موسوی، دكتر شیخ بهایي، دكتر روحاني، دكتر حسیني،  دكتر نجفي، دكتر قلي زاده، دكتر شیرازیان،مدرسان: مدرس/ 

       دكتر روحاني، دكتر فتاحي

 1عملي و فک و صورت بیماری های دهان : زمانهم /نیازپیش

 دكتر عمومي دندانپزشکي 8ترم  تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمي:

 بیماری های دهان و فک و صورت رشته تخصصي:

 بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکي علوم پزشکي تهران محل كار:

 09123236378 تلفن تماس:

 najafi_drsh@yahoo.com الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

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

ع و تشخیص این درس در مورد بیماری های سیستمیک شایع و تظاهرات دهاني آن ها مي باشد، همچنین آموزش معاینه جام

 واهد گرفت.خنرمال واریاسیون های دهاني به دانشجویان داده خواهد شد و دانشجو اطالعات الزم را از این درس عملي 

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

تظاهرات دهاني  ند وهای سیستمیک شایع را شرح ده بیماری مالحظات دندانپزشکي برخي دانشجو در پایان این دوره باید بتواند

 هر یک را تشخیص دهد.

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

  دهان واریاسیونهای نرمال ،مفصل گیجگاهی فکی وعضالت جونده ،تیروئید، اعصاب دوازده گانه  ،غده بزاقی وغددلنفاوی را به طور معاینه
 کامل انجام دهد ضایعات دهانی را با طبقه بندی محل بروز آنها بشناسد وبتواند بر اساس نمای بالینی وتاریخچه تشخیص افتراقی دهد .

 بیماری های قلبی را شرح دهد وتظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد  مالحظات دندانپزشکی 

  مالحظات دندانپزشکی بیماری های گوارش  را شرح دهد وتظاهرات دهانی آن را تشخیص دهد 

  نحوه ارتباط با بیماران را بر اساس اصول مهارتهای  ارتباطی بداند و رعایت کند 

 و رعایت کند اصول کنترل عفونت را در انجام خدمات بداند 

  و جونده ،عضالت لنفاوی ،اعصاب،زبان،غدد تیروئید) دهانی وخارج داخل معاینات نحوه TMJ  را دهان ،مخاط واریاسیون ونرمال غددبزاقی 
 .بداند
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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  

  ( TBLمبتني بر تیم )یادگیری  

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 case based learningآموزش بر بالین بیمار ،کالس وارونه : موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

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

 .................... 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

كلیه اساتید حاضر در 

 بخش

گروه های بحث در  ارائه سمینار، پرسش و پاسخ اساتید

 كوچک

 1 ضایعات لثه

كلیه اساتید حاضر در 

 بخش

بحث در گروه های  ارائه سمینار، پرسش و پاسخ اساتید

 كوچک

 2 ضایعات لثه

كلیه اساتید حاضر در 

 بخش

بحث در گروه های  ارائه سمینار، پرسش و پاسخ اساتید

 كوچک

 3 ضایعات زبان

كلیه اساتید حاضر در 

 بخش

بحث در گروه های  و پاسخ اساتیدارائه سمینار، پرسش 

 كوچک

 4 ضایعات لب

كلیه اساتید حاضر در 

 بخش

بحث در گروه های  ارائه سمینار، پرسش و پاسخ اساتید

 كوچک

 5 ضایعات کف دهان و کام

  صفحات مشخص شده از کتابCommon Oral Diseases 2016, Fifth Edition 
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

  به موقع در بخشحضور 

 مطالعه منابع معرفی شده  

 مشارکت فعال در برنامه های کالس 

 ارائه منظم سمینار و آماده سازی محتوای مناسب و ارائه با تسلط کافی 

 تکمیل منظم ریکوایرمنت 

 شرکت فعال در پرسش و پاسخ و آزمون های درون بخشی 

  عدم استفاده از تلفن همراه 

  آراستگی ظاهری 

  رعایت اصول کنترل عفونت 

  مهارتهای ارتباطی وپروفشنالیسم 

 دانشجو:  یابیارز روش

 ارزیابي تکویني/تراكمي                       

 Global rating/كتبي، ، آزمون شفاهيmini CEXآزمون ورود به بخش، آزمون خروج از بخش، ارائه سمینار ، 

  :رزیابی اتکوینيglobal rating  شامل سوال از مباحث سیستمیک مشخص شده در گایدالین های  نمره 5 توسط اساتید راهنما مربوطه(

 (های ارتباطی وکنترل عفونت رعایت اصول مهارت ن نحوه ارزیابی و طرح درمان دادن،، نحوه معاینات سروگردارائه شده گروه

  :تراكميmini CEX  نمره 3در نیمه انتهایي دوره 

  نمره 3ای معاینات ارائه شده توسط گروه آزمون ورود به بخش از گایدالین ه 

   نمره 5آزمون خروج از بخش از مطالب مطرح شده در سمینارها  

 نمره 4 بر اساس چک لیست مدون ارائه سمینار 

  گروه  طرف از شده ارائه های الین مباحث سیستمیک )پرسش های بخش(: گاید 

 

  و اختالالت ایسکمیک و بارداری و ایدز اندوکاردیت و فشار خون و آدرنال و کلیه و کبد و هپاتیت
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  :منابع

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

 Burket, Falace ،Common Oral Disease 2016آخرین ورژن كتاب های  :كتب( الف      

 Common Oral Diseases 2016, Fifth Editionصفحات مشخص شده از کتاب  :منابع برای سمینار ها

 
 جلسه عنوان  رفرنس

 1 لثهضایعات  102-107

 2 ضایعات لثه 108-112

 3 ضایعات زبان 126-131

 4 ضایعات لب 132-137

 5 ضایعات كف دهان و كام 138-143

 
ن کند ولی ارزشیابی سایرین و همچنی )توجه : فرد ارایه دهنده عالوه بر رفرنس های فوق مطالب را از کتب ومقاالت برای ارایه هر چه بهتر آماده می

 (مباحث فوق میباشدپایان ترم از 
 

 :مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 گایدالین های ارائه شده از طرف گروه :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 
 

 

 

 

 

 

 

 


