*** فرم معرفی دروس نظری دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***
نام درس :بیماری های دهان و تشخیصی 0.5(1واحد
نظری)

رشته و مقطع تحصیلی  :دندانپزشکی عمومی – دکترای حرفه ای

نیمسال دوم 1400-1399

شماره درس219418 :

گروه آموزشی ارائه دهنده :بیماریهای دهان ،فک و صورت

تعداد و نوع واحد0.5 :واحد نظری

نام مسئول درس :دکتر فاطمه عباسی

دروس پیش نیاز :ندارد

تلفن و روزهای تماس– 37925515 :روزهای دوشنبه و
چهارشنبه
آدرس f.abbasi@dnt.mui.ac.ir :Email

هدف کلی درس :بسط و گسترش دانش و عملکرد دانشجو در مورد عینی و ذهنی انواع معاینه و اصول آن ،روش های معاینه ،عالئم
اهداف اختصاصی درس:
 -1آشنایی با اصول معاینه و مهارت های ارتباطی
 -2آشنایی با انواع روش های معاینه ،عالئم عینی و ذهنی ،اصول مشاوره و ارجاع
 -3معاینه اعصاب کرانیال ،غدد لنفاوی و بزاقی ،تیروئید و TMJ
 -4آشنایی با شاخص های طبیعی داخل دهان
 -5آشنایی با انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن ها
منابع اصلی مطالعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر -مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور

Burkets Oral Medicine 2015 .1
Dental Management Of Medically Compromised Patient (Falace 2018) .2
Color Atlas of Oral Diseases (Langlais) .3

ارزشیابی ها:
الف) ابتدای دوره (آزمون ورودی:)... ،

تاریخ:

بارم-:

ب) در طول دوره (کوئیز ،تکالیف:)...،

تاریخ:

بارم-:

ج) پایان دوره:

تاریخ:

بارم 10:نمره

1

د) غیبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد  /به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه 1 ،نمره کسر خواهد شد.

پیش مطالعه برای هر جلسه:

منابع برای مطالعه بیشترOral Diagnosis (Bricker):
پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه ای-:
قوانین و مقررات:
کالسها به صورت مجازی برگزار می گردد.باید تمام دانشجویان سر وقت در کالس حضور داشته باشند.

تاریخ

موضوع

اساتید

1400/1/8

توالی علمی مواجهه با بیمار

دکتر ایمان محمدی

1400/1/15

توالی علمی مواجهه با بیمار

دکتر ایمان محمدی

1400/1/22

اصول معاینه و انواع روشهای آن

دکترالهام فقیهیان

1400/1/29

عالئم عینی و ذهنی

دکترالهام فقیهیان

1400/2/5

شاخص های طبیعی داخل دهان

دکتر فهیمه پاکروان

1400/2/9

شاخص های طبیعی داخل دهان

دکتر فهیمه پاکروان

1400/2/12

شاخص های طبیعی داخل دهان

دکتر فهیمه پاکروان

1400/2/16

معاینه اعصاب کرانیال

دکتر عادل تابش

1400/2/19

معاینه غدد بزاقی

دکتر عادل تابش

1400/2/26

معاینه TMJ

دکتر زهراگلستان نژاد

1400/2/30

انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن

دکتر فاطمه عباسی

1400/3/2

انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن

دکتر فاطمه عباسی

1400/3/6

انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن

دکتر فاطمه عباسی
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*** فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***
رشته و مقطع تحصیلی  :دندانپزشکی عمومی – دکترای حرفه ای

نام درس :بیماری های دهان و تشخیصی 0.5(1واحد
عملی) نیمسال دوم 1400-1399

گروه آموزشی ارائه دهنده :بیماریهای دهان ،فک و صورت

شماره درس219418 :

نام مسئول درس :دکتر فاطمه عباسی
تلفن و روزهای تماس– 37925515 :روزهای دوشنبه و
چهارشنبه

دروس پیش نیاز :ندارد

آدرس f.abbasi@dnt.mui.ac.ir :Email

هدف کلی درس :بسط و گسترش دانش و عملکرد دانشجو در مورد انواع معاینه و اصول آن ،روش های معاینه ،عالئم عینی و ذهنی

اهداف اختصاصی درس:
 -1آشنایی با اصول معاینه و مهارت های ارتباطی به صورت عملی
 -2آشنایی با انواع روش های معاینه ،عالئم عینی و ذهنی ،اصول مشاوره و ارجاع
 -3معاینه اعصاب کرانیال ،غدد لنفاوی و بزاقی ،تیروئید و TMJ
 -4آشنایی با شاخص های طبیعی داخل دهان
 -5آشنایی با انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن ها

ارزشیابی ها:
الف) ابتدای دوره (آزمون ورودی:)... ،

تاریخ:

بارم-:

ب) در طول دوره (کوئیز ،تکالیف:)...،

تاریخ:

بارم 4:نمره

ج) پایان دوره:

تاریخ:

بارم6:نمره

د) غیبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد  /به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه 1 ،نمره کسر خواهد شد.
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منابع اصلی مطالعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر -مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور

1. Burkets Oral Medicine 2015
)2. Oral Diagnosis (Bricker

)3. Color Atlas of Oral Diseases (Langlais

پیش مطالعه برای هر جلسه:

منابع برای مطالعه بیشترOral Diagnosis (Bricker):
پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه ای-:
قوانین و مقررات:
کالسها به صورت مجازی برگزار می گردد.باید تمام دانشجویان سر وقت در کالس حضور داشته باشند.
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بیماریهای دهان و تشخیصی  0.5(1واحد عملی )– نیمسال دوم 1399-1400
تاریخ

موضوع

اساتید

1400/1/17

اصول معاینه و مهارت های ارتباطی

دکتر فاطمه عباسی

1400/1/18

روش های معاینه ،عالئم عینی و ذهنی ،اصول
مشاوره و ارجاع

دکتر فاطمه عباسی

1400/1/25

معاینه اعصاب کرانیال

دکتر فاطمه عباسی

1400/1/26

شاخص های طبیعی داخل دهان

دکتر فاطمه عباسی

1400/1/31

انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن

دکتر فاطمه عباسی

1400/2/1

معاینه TMJ

دکتر فاطمه عباسی

1400/2/7

معاینه غدد بزاقی و تیرئید

دکتر فاطمه عباسی

1400/2/8

انجام معاینات و اخذ شرح حال روی یکدیگر

دکتر فاطمه عباسی
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