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 6ترم  –عمومی  دکتری –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : 219430  شماره درس:    2 بیماری های سیستمیک    نام درس:

 صورت، فک و  بیماری های دهان  ارائه دهنده: گروه آموزشی نظری 1بیماریهای سیستمیک  دروس پيش نياز:      واحد 1                       :  عداد و نوع واحدت

 -13تا  9روزهای یک شنبه از ساعت  تلفن و روزهای تماس: دکتر فاطمه عباسیول درس: ئنام مس

37925514 

Email :f.abac@yahoo.com 

 

 سیستمیکآشنایی با بیماریهای   هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 

 

 
 

 :شناختی حيطه

 دایمنی، تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن ها آشنا باشنبا بیماری های سیستم  -2 آلرژی را بشناسند -1

 بیماریهای عفونی و آمیزشی و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی را بدانند -4 با بیماری های کلیه، تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن آشنا باشند -3

 مالحظات دندانپزشکی مربوط به دوران بارداری و شیر دهی را بدانند -6 مربوط به آنها آشنا باشند با بیماریهای عصبی عضالنی و مالحظات دندانپزشکی -5

 حيطه عاطفی:

بود بب بهسباور پیدا کند که شناخت مالحظات دندانپزشکی مربوط به دوران بارداری  و شیر دهی ،  -2 ، بر سالمت بیمار می افزاید.کلیهباور پیدا کند که تشخیص و درمان بیماریهای  -1

 دانش دندانپزشک می شود

بود بب بهسباور پیدا کند که شناخت مالحظات دندانپزشکی مربوط به بیماریهای عفونی و آمیزشی ،  -4 زاید.، بر سالمت بیمار می افعصبی ، عضالنیباور پیدا کند که تشخیص و درمان بیماریهای  -3

 دانش دندانپزشک می شود
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 حيطه رفتاری:
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 تشخیص به موقع و ارجاع مناسب بیماریهای عفونی و آمیزشی را انجام دهد. -2 راهکار مناسب برخورد با بیماریهای عصبی و عضالنی را انجام دهد. -1

 -4 .م دهدراهکار مناسب برخورد با تداخالت دندانپزشکی مربوط به بارداری و شیر دهی را انجا -3

5- 6- 

 

  



 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظری***   فرم معرفی دروس 
 

3 

 

 

 (URLآدرس/ ینکلوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  فصول/صفحات مورد نظرنام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره کتاب: )  :بيشتر مطالعه پيشنهادی برای منابع 

1- Glick.M, Burket's Oral Medicine last edition (2015) 

2 - Dental Management in compromised patients (2018) Little-Falace 

3 -Contemporary Oral & Maxillofacial surgery-Peterson last edition 

4-  

5-  

 

 ها:ارزشيابی 

 :در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(الف( 

 

 یک نمره مثبت بارم: تاریخ:

 10 بارم: 16-15 – 8/2/1400  – چهارشنبه تاریخ: :ترم ميانب( 

 10 بارم:  16-15 –– 19/3/1400  -چهارشنبه تاریخ: :ترم( پایان ج

 

 در طی جلسه های ارایه درس، به آن پرداخته می شود ارائه مباحث اخالق حرفه ای:پيش بينی 

محیط مناسب )پس  ا، حضور درهحث ارایه تکالیف در زمان مقرر ضروری است. طی جلسات آنالین، حضور به موقع و شرکت فعاالنه در کالس الزامی است. برای آمادگی مشارکت در ب قوانين و مقررات کالس:

 .زمینه/سکوت/پوشش( ضروری است

 .به تکالیفی که خارج از زمان مقرر تحویل گردد، امتیازی داده نمی شود :کالس قوانين نقض با برخورد نحوه

 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب، غيبت: 

 هماهنگی با آموزش برای لینک کالس در کالسهای آنالین :کالس وظایف نماینده شرح
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           21-20ساعت:  سه شنبه ها  روز:   مجازی: محل  1400-1399 دوم نيمسال:    2سيستميک  بيماریهای درسجدول زمان بندی کالس ها ی 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 تکليفپيش مطالعه / 

 آزمون / گفتگو
 منابع اصلی مطالعه برای هر جلسه

 دکتر فهیمه پاکروان بیماریهای غدد داخلی 7/11/99 1
 آنالین
 

 فاالس 16و15و14فصل  -

 تظاهرات دهانی مربوط به بیماریهای غدد داخلی 14/11/99 2
 آنالین دکتر فهیمه پاکروان

 
 فاالس 16و15و14فصل  -

 دندانپزشکی مربوط به بیماریهای غدد داخلیمالحظات  21/11/99 3
 آنالین دکتر فهیمه پاکروان

 
 فاالس 16و15و14فصل  -

 بیماریهای کلیه 28/11/99 4
  دکتر زهرا گلستان نژاد

 آفالین
 محتوای درسی  –فاالس  12فصل  -

 تظاهرات دهانی  در بیماریهای کلیه 5/12/99 5
  دکتر زهرا گلستان نژاد

 آفالین
 محتوای درسی  –فاالس  12فصل  -

 مالحظات دندانپزشکی در بیماریهای کلیه 12/12/99 6
  دکتر زهرا گلستان نژاد

 آفالین
 محتوای درسی  –فاالس  12فصل  -

 آلرژی و ایمنی 19/12/99 7
  دکتر عادل تابش

 آفالین
 برکت 20فصل  -

 تظاهرات دهانی در بیماریهای سیستم ایمنی 17/1/1400 8
  عادل تابش دکتر

 آفالین
 برکت 20فصل  -

 مالحظات دندانپزشکی در بیماریهای سیستم ایمنی 24/1/1400 9
 آ دکتر عادل تابش

 آفالین
 برکت 20فصل  -

 ایدز 1/2/1400 10
  دکتر فاطمه عباسی

 آفالین
 فاالس 18فصل  -

 ایدز 1400 /7/2 11
  دکتر فاطمه عباسی

 آفالین
 فاالس 18فصل  -

12 21/2 1400 
بیماریهای تنفسی  ، تظاهرات دهانی و مالحظات 

 دندانپزشکی آن

  دکتر الهام فقیهیان

 آفالین
 برکت 9و 8فصل  -

 مالحظات دندانپزشکی  بارداری و شیردهی 28/2/1400 13
  دکتر زهرا صابری

 آفالین
 فاالس 17فصل  -
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14 4/3/ 1400 
بیماریهای تغذیه ای  ، تظاهرات دهانی و مالحظات 

 دندانپزشکی آن ) اختالل کلسیم و ویتامین (

  دکتر زهرا صابری

 آفالین
 فاالس 17فصل  -

 بیماریهای عصبی ، عضالنی 16/2/1400 15
  دکتر الهام فقیهیان

 آفالین
 برکت 24فصل  -

16 30/2/1400 
 بیماریهای عفونی و آمیزشی ، تظاهرات دهانی و مالحظات

 دندانپزشکی آن

  دکتر محمدرضاصالحی

 آفالین
- 

 

 برکت 20فصل 


