نمونه فرم معرفی دروس نظری و عملی Course Plan
نام درس ...........جراحی عملی  ...........5نيمسال اول/دوم/تابستان ..دوم....................
دانشکده  ......:دندانپزشکی ................گروه آموزشی  ...:جراحی دهان وفک وصورت..........................
٭نام و شماره درس124715:

٭رشته و مقطع تحصيلی  :دندانپزشکی،ترم 21

٭روز و ساعت برگزاری :سکشن صبح:
سکشن عصر:

٭محل برگزاری:بخش جراحی دهان وفک وصورت

٭تعداد و نوع واحد (نظری/عملی)  1 :واحد عملی
٭دروس پيش نياز:
٭نام مسوول درس :دکتراعتمادی

٭تلفن و روزهای تماس44515557 :

٭آدرس دفتر :دانشکده دندانپزشکی

٭آدرس Email Etemad@dnt.mui.ac.i

٭هدف کلیی درس:توانمند سازی دانشجو جهت انجام کليه اعمال مربوط به کشيدن دندان و جراحی هیای دالیل
دهانی ساده به عنوان یک دندان پزشک
٭ اهداف التصاصی درس:

-2توانمند سازی جهت لارج سازی کليه دندانهای قدامی و للفی
-1آشنایی وانجام جراحی دندان عقل
-4مدیریت بيماران با شرایط سيستميک لاص
-7آشنایی با اصول کار در بيمارستان در زمينه رشته و انجام و حضور در کشيک های بيمارستانی تعيیين شیده
به نحو مطلوب
-5حضور به عنوان اینترن دندانپزشکی در اتاق عمل های تعيين شده فک و صورت
٭منابع اصلی درس (عنوان کتاب  ،نام نویسنده  ،سال و محل انتشار ،نام ناشر ،شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس-
در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد)

-2جراحی دهان و فک وصورت پيترسون
 -1بی حسی های موضعی ماالمد
-4اورژانس های پزشکی ماالمد
٭نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:
الف) در طول دوره (کوئيز ،تکاليف،امتحان ميان ترم)...

بارم25:

ب) پاییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییییان دوره:

بارم5:
٭سياست مسوول دوره در مورد برلورد با غيبت و تالير دانشجو در کالس درس:

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس .....................نيمسال اول/دوم .................
ردیف

تاریخ

ساعت

عنوان

مدرس

آمادگی الزم دانشجویان قبل
از شروع کالس

2
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7
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4
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21
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24
٭تاریخ امتحان ميان ترم :
٭سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

٭ تاریخ امتحان پایان ترم:

