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 : دندانپزشکی/ مرکزدانشکده

 بیماری های دهان و فک و صورت  گروه آموزشی:

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دندانپزشکی / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده تشخیصی یک:  عنوان واحد درسی:

 دندانپزشکی رشته تحصیلی: نظری واحد درسی: نوع

 دکترای حرفه ای مطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: عملی: 1 نظری: تعداد واحد

  تعداد ساعت
 نظری:

17 
 سایر کارورز کارآموز ترم تحصیلی کارورزی: کارآموزی: عملی:

    5       نداردپیشنیاز:   کد درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 دکتر سحر خادم نژاد نام و نام خانوادگی:
بیماری های دهان و فک و رشته تحصیلی:

 صورت

  رتبه علمی: متخصص بالینی مقطع تحصیلی:

 skhdent@gmail.comپست الکترونیک: 101-33148100-024تماس: شماره

 دانشکده دندانپزشکی   کار:محل 

 , دکتر سینا میری نژاد, دکتر صونا رفیعیان, دکتر سحر خادم نژادنورمحمدی رباب دکتر   :(ان)مدرسنام و نام خانوادگی مدرس

 بازنگری بر اساس نیاز جامعه: :تاریخ تدوین طرح درس نحوه برگزاری دوره:

 بازنگری شده: شماره جلسات تاریخ  11/6/97 ترکیبی مجازی حضوری

    00/00/1397  

 اهداف آموزشی

  هدف کلی:

اصول ارجاع، اصول بیوپسی ،سیتولوژی ،روش های نوین تشخیصی , شناساندن و آموزش اصول معاینه، اصول مصاحبه وتوده های گردنی 
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در پاتولوژی به فراگیر و نتیجه گیری در خصوص ارتباط آنها با تظاهرات بالینی، سیر و پیش آگهی بیماری و کاربرد آنها در جهت درمان 

 مناسب 

 

 :)قادر باشند: (ان)، انتظار می رود فراگیربرنامه آموزشی در پایان اهداف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطه شناختی 

  ببردمراحل روند تشخیصی را نام. 

 نحوه ارزیابی عالئم بیمار را شرح دهد. 

 را بشناسد. کیمراحل و موارد کاربرد هر  ،ینیبال یها یابیانواع ارز 

 شرح دهد انواع روشهای معاینه را. 

  توضیح دهد را با ذکر مثالو ذهنی عالئم عینی 

  توضیح دهد.اصول کلی مشاوره و ارجاع را 

 را بیان کند دهان معاینه و شاخصهای طبیعی. 

  های خارج دهانی را شرح دهد.معاینه 

 .معاینات اعصاب را شرح دهد 

 را شرح دهد. انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن ها 

 با روال کلی مرتبط با مطالعه ضایعات پاتولوژیک آشنا شود و بتواند آن را توضیح دهد. 

  توضیح دهدمبانی و مفاهیم پاتولوژی را. 

  شرح دهداصول کلی بیوپسی را. 

 را شرح دهد. روش های نوین تشخیصی در پاتولوژی 

 . 
 :حیطه عاطفی 

 .وجدان کاری الزم جهت مدیریت صحیح و ارجاع بیماران را به دست بیاورد 

 . 
 :حیطه روانی حرکتی 

 . 
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 روش های تدریس:

 

 □کارگاه آموزشی  □نمایش عملی  □ایفای نقش  ■گروهی  بحث             پرسش و پاسخ    رانیسخن
  □ Bedside teaching □بیمار شبیه سازی شده 

 

 دانشجویان داوطلب ارائه توسطسایر: 

                                                                  

 مواد و وسایل آموزشی:

 وایت بورد,  ویدئوپروژکتور,  پاورپوینت

 

 تدریس(:تجارب یادگیری )حین 

 و سوال و جواب کالسی شرکت در بحث گروهی

 

 

 تکالیف یادگیری) بعد تدریس(:

 پاسخ به سواالت مربوط به مبحث تدریس شده

 

 

 

 ضوابط آموزشی و سیاست های مدرس

 انتظارات: 

 گوش دادن -1

  نگاه کردن -2
  یادداشت برداری -3
 پاسخ به سواالت و شرکت در بحث  -4

 : مجازها

 داشته باشند.موجه با هماهنگی قبلی  غیبت جلسه 17از  جلسه 4 تنها فراگیران می توانند -1
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 :جدول زمانی ارائه برنامه

شماره 
 جلسه

روش 
 ارائه

 تاریخ
 ارائه 

ساعت 
 ارائه 

مکان 
 ارائه

 مدرس )مدرسان(  عنوان جلسه 

 محدودیتها:

 استفاده از تلفن همراه در کالس ممنوع می باشد. -1
 خروج از کالس بدون اجازه استاد مربوطه ممنوع است. -2

 (:/بالینی/عرصه/آزمایشگاهیعملیهای ایمنی )دروس توصیه

 

 فهرست منابع درسی:

    Burket's Oral Medicine: 12th ed 2015 

 Bricker 

 Oral and Maxillofacial Pathology, Brad W. Neville, Douglas D. 
Damm,allen,chi,fourth edition,2016 

 Peterson's Principles Of Oral & Maxillofacial Surgery fourth Edition,2018 

 

 روش ارزیابی:

 مشاهده عملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبه 

 ) شفاهی(
 آزمون کتبی

  

 عینی تشریحی

گسترده 

 پاسخ

 

 جورکردنی چند گزینه ای  کوته پاسخ
صحیح / 

 غلط

  نمره(: 20بارم بندی نمره ) از 

 ... می باشد(.12، برابر ...20) نمره قبولی از    

  و پروژه: عملی انجام تکالیف مشارکت کالسی: حضور و غیاب کالسی: 

 نمره 20 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم: کوئیز:

 :موارد سایر
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هیک شنب 1  25/6/1397 8.30-

7.30 
 نورمحمدی رباب دکتر انواع معاینه و اصول آن و مهارت های ارتباطی 3کالس 

هیک شنب 2  1/7/7139  8.30-

7.30 
3کالس   دکتر رباب نورمحمدی انواع معاینه و اصول آن و مهارت های ارتباطی 

هیک شنب 3  8/7/7139  8.30-
7.30 

3کالس   دکتر رباب نورمحمدی انواع روش های معاینه 

هیک شنب 4  15/7/7139  8.30-
7.30 

3کالس  نورمحمدی دکتر رباب عالیم عینی و ذهنی   

هیک شنب 5  22/7/7139  8.30-
7.30 

3کالس   دکتر رباب نورمحمدی اصول مشاوره و ارجاع 

هیک شنب 6  92/7/7139  8.30-
7.30 

3کالس   دکتر رباب نورمحمدی معاینه اعصاب کرانیال، لنفاوی 

هیک شنب 7  6/8/7139  8.30-
7.30 

3کالس  نورمحمدیدکتر رباب  tmjمعاینه غدد بزاقی، تیروئید و    

هیک شنب 8  13/8/7139  8.30-
7.30 

3کالس   دکتر رباب نورمحمدی شاخص های طبیعی حفره دهان 

هیک شنب 9  02/8/7139  8.30-
7.30 

3کالس  سحر خادم نژاددکتر  انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن ها   

هیک شنب 10  72/8/7139  8.30-
7.30 

3کالس  سحر خادم نژاددکتر  افتراق آن هاانواع توده های گردنی و اصول    

هیک شنب 11  4/9/7139  8.30-
7.30 

3کالس  ن رفیعیا صونا دکتر مبانی پاتولوژی دهان، فک و صورت   

هیک شنب 12  11/9/7139  8.30-
7.30 

3کالس  ن رفیعیا صونا دکتر مبانی پاتولوژی دهان، فک و صورت   

هیک شنب 13  18/9/7139  8.30-
7.30 

3کالس   گروه جراحی     بیوپسیاصول  

هیک شنب 14  25/9/7139  8.30-
7.30 

3کالس  ن رفیعیا صونا دکتر آشنایی با سیتولوژی و بیوپسی   

هیک شنب 15  2/10/7139  8.30-
7.30 

3کالس  ن رفیعیا صونا دکتر آشنایی با سیتولوژی و بیوپسی   

هیک شنب 16  9/10/7139  8.30-
7.30 

3کالس  ن رفیعیا صونا دکتر پاتولوژیروش های نوین تشخیصی در    

هیک شنب 17  16/10/7139  8.30-
7.30 

3کالس  ن رفیعیا صونا دکتر روش های نوین تشخیصی در پاتولوژی   

 3/11/1397        تاریخ امتحان پایان ترم:     00/00/1397               تاریخ امتحان میان ترم:  18

 




