
 

  بسمه تعالی
 Course Plan نمونه فرم معرفی دروس نظري و عملی

 
    1399- 1400 نیمسال  اول   بی حسی موضعیدرس : نام 
   جراحی دهان وفک وصورت گروه آموزشی :   دندانپزشکیدانشکده : 

  5دندانپزشکی ترم   رشته و مقطع تحصیلی :٭   217431: نام و شماره درس٭
  روز و ساعت برگزاري٭

                               
  مجازي  محل برگزاري:٭

                   
  0.5+0.5وعملی: واحد،نظري1تعداد و نوع واحد (نظري/عملی) : ٭

  دروس پیش نیاز:٭
  37925554تلفن و روزهاي تماس:٭  قاسم پورحسین دکتر نام مسوول درس: ٭
 Email :dr_hghasempoor@yahoo.comآدرس ٭  دانشکده دندانپزشکیآدرس دفتر :٭

 
  آشنایی با اصول کلی و مقدمات جراحی،ایجاد بیحسی و بی دردي  هدف کلی درس:٭
  

  اهداف اختصاصی درس:٭

  تاریخچه ومعرفی رشته-1
  فیزیولوژي درد،آناتومی اعصاب ونحوه عملکرد آنهاآشنایی با -2
  وتنگ کننده هاي عروقی آشنایی با فارماکولوژي و انواع داروهاي بی حسی موضعی- 3
  آناتومی اعصاب ناحیه دهان،فک وصورتآشنایی با -4
  با انواع تکنیک هاي ایجاد بی حسی در فک باالآشنایی -5
  پاییندر فک  یحس یب جادیا یھا کیبا انواع تکن ییآشنا -6
  آشنایی با عوارض ناشی ازتزریق بی حسی بھ صورت موضعی وسیستمیک ونحوه مدیریت آن ھا-٧

 
 -(عنوان کتاب ، نام نویسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس منابع اصلی درس٭

 در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشد)  

  بی حسی هاي موضعی ماالمد-1
  اورژانس هاي پزشکی ماالمد-2

 
  ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:نحوه ٭

  10بارم:                                                                       (کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...) الف) در طول دوره
  10بارم:                       :                                                                                                                      ب) پایان دوره

 



 
جلسه،به ازاي هر جلسه  3غیبت تا سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس: ٭

  نمره وبیش از آن حذف واحد5/0کسر
  

 
آمادگی الزم 

دانشجویان قبل از 
 (منابع)شروع کالس

 ردیف تاریخ عنوان مدرس

بی حسی موضعی  1فصل 
 ماالمد

  حسین  دکتر
 قاسم پور

نوروفیزیولوژي درد و اصول بی حسی 
 موضعی

3/7/99 1 

 یموضع یحس یب 1فصل 
 ماالمد

 دکتر    قاسم پور
 یحس یدرد و اصول ب يولوژیزینوروف
 یموضع

10/7/99 2 

 یموضع یحس یب 2فصل
 ماالمد

 3 24/7/99 فارماکولوژي داروهاي بی حسی موضعی دکتر    قاسم پور

 یموضع یحس یب 3فصل 
 ماالمد

 4 1/8/99 اي رگ فشارداروه يفارماکولوژ دکتر    قاسم پور

 یحس یب 12فصل 
 ماالمد یموضع

  میالددکتر 
 اعتمادي

 5 8/8/99 کاربردي اعصاب ناحیه اي آناتومی

 یحس یب 13و14فصل
 ماالمد یموضع

  عباسدکتر 
 حقیقت

 6 15/8/99 تکنیک هاي ایجاد بی حسی موضعی

 یحس یب 13و14فصل 
 ماالمد یموضع

  دکتر 
 حقیقت

 7 22/8/99 یموضع یحس یب جادیا يها کیتکن

 یحس یب 17فصل 
 ماالمد یموضع

 داریوش دکتر
 هاشمی نیا

 8 29/8/99 ایجاد بی حسی موضعیعوارض 

 یحس یب 18فصل 
 ماالمد یموضع

 9 6/9/99 یموضع یحس یب جادیعوارض ا این یدکتر هاشم

 
دکتر:حقیقت،هاشمی 

نیا،اعتمادي،قاسم 
 پور

آشنایی با وسایل و انجام تکنیک ها روي 
 10  ماکت

 
 یقت،هاشمیدکتر:حق

 ،قاسميا،اعتمادین
 پور

 11  روي یکدیگرانجام تکنیک هاي بیحسی 

 
 یقت،هاشمیدکتر:حق

 ،قاسميا،اعتمادین
 پور

 12  مشاهده انجام بی حسی روي بیمار

  تاریخ امتحان پایان ترم:٭تاریخ امتحان میان ترم :                                                                        ٭
  هاي مهم براي دانشجویان:سایر تذکر٭
  

  



 
  

 


