
 

 Course Planنمونه فرم معرفی دروس نظري 
 

  99-400نیمسال  اول    1یماریهاي سیستمیک درس : بنام 
  و صورتگروه آموزشی : تشخیص بیماریهاي دهان وفک                دندانپزشکیدانشکده : 

  دندانپزشکی دکتراي عمومی رشته و مقطع تحصیلی :٭    219417 نام و شماره درس:٭
  بخش بیماریهاي دهان محل برگزاري:٭  12-11سه شنبه ساعت روز و ساعت برگزاري: ٭

       نظري1                              تعداد واحد:٭

  ندارد دروس پیش نیاز:٭
  چهارشنبه - 37925514 تلفن و روزهاي تماس:٭  خانم دکتر زهرا گلستان نژادنام مسوول درس: ٭
  Email :Dr_zgolestan@yahoo.comآدرس ٭  بخش بیماریهاي دهان آدرس دفتر :٭

 
آشنایی دانشجو با نحوه اخذ شرح حال، کنترل عالئم حیاتی بیمار و همچنین شناخت بیماري هاي  هدف کلی درس:٭

 شسیستمیک و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن ها. دانشجو باید با روش هاي پیشگیري از بروز و یا کاه
  مشکالت دهانی بیماران سیستمیک به خوبی آشنایی پیدا کرده آن ها را به بیماران با مهارت آموزش دهد

  

  اهداف اختصاصی درس:٭

  شناخت بیماریهاي قلبی و عروقی  -1

  شناخت بیماریهاي خونی و خونریزي دهنده -2

  شناخت ضایعات خونی و لنفوئیدي -3

  شناخت بیماریهاي گوارشی -4

  بیماریهاي کبديشناخت  -5

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

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

1- Dental-Management in compromised patients (2018) Little – Falace 

2- A Text of internal medicine Harrison                                                     
 
 
 
 
 
 
 
 



 
  

 
  نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭                  

  بارم:                                                                       (کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...) در طول دوره ف)ال                
  8بارم:                               :                                                                                                    دوره ب) میان                  

  12بارم:                   چ) پایان دوره:                                                                                                                                  
 

   تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                                                       تاریخ امتحان میان ترم :  ٭
  در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس: مقررات٭
  

  
  

 
 

  
  
  

  

 



  /  1400-1399نیمسال اول  / 1بیماریهاي سیستمیک  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس   
  دانشکده دندانپزشکی  بیماریهاي دهانمکان : بخش                                      

 مدرس عنوان                             تاریخ ردیف
 :نوع جلسھ

 منابع  آفالین              آنالین 

 دکتر عباسی شرح حال و معاینه بیمار 1/7/99 1
کتاب فاالس   1فصل  آن الین

2018 

 دکتر عباسی کنترل عالئم حیاتی 8/7/99 2
کتاب فاالس   1فصل  آن الین

2018 

 دکتر تابش   بیماري هاي قلبی ـ عروقی 15/7/99 3
کتاب 6و 5،  4،  3،  2فصل   آن الین

 2018فاالس 

 دکتر تابش   بیماري هاي قلبی ـ عروقی 22/7/99 4
کتاب 6و 5،  4،  3،  2فصل   آن الین

 2018فاالس 

5 29/7/99 
تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی 

 بیماري هاي قلبی ـ عروقی
 دکتر توانگر

کتاب 6و 5،  4،  3،  2فصل   آن الین
 2018فاالس 

6 6/8/99 
تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی 

 بیماري هاي قلبی ـ عروقی
 دکتر توانگر

کتاب 6و 5،  4،  3،  2فصل   آن الین
 2018فاالس 

کتاب فاالس 23و 22فصل    آن الین دکتر صالحی بیماري هاي خونی    20/8/99 7
2018 

کتاب فاالس 23و 22فصل    آن الین دکتر صالحی بیماري هاي خونی    27/8/99 8
2018 

کتاب فاالس 23و 22فصل    آن الین دکتر صالحی بیماري هاي خونریزي دهنده -انعقاد  4/9/99 9
2018 

کتاب فاالس 23و 22فصل    آن الین دکتر صالحی بیماري هاي خونریزي دهنده -انعقاد  11/9/99 10
2018 

 دکتر دیهیمی ضایعات خونی و لنفوئیدي  18/9/99 11
فصل بیماریهاي   آن الین

هماتولوژیک کتاب نویل 
2016 

 دکتر دیهیمی لنفوم هوچکین و غیر هوچکین 25/9/99 12
فصل بیماریهاي   آن الین

هماتولوژیک کتاب نویل 
2016 

 دکتر دیهیمی بورکیت و ضایعات مشابه 2/10/99 13
فصل بیماریهاي   آن الین

هماتولوژیک کتاب نویل 
2016 

 بیماریهاي گوارشی و مسمومیتها  9/10/99 14
دکتر گلستان 

 نژاد
کتاب فاالس 11فصل    آن الین

2018 

15 16/10/99 
دندانپزشکی در تظاهرات دهانی و مالحظات 

 بیماریهاي گوارشی
دکتر گلستان 

 نژاد
کتاب فاالس 11فصل    آن الین

2018 

 دکتر صابري بیماري هاي کبد و تظاهرات دهانی   23/10/99 16
کتاب فاالس 10فصل    آن الین

2018 

 دکتر صابري بیماري هاي کبد و تظاهرات دهانی   30/10/99 17
کتاب فاالس 10فصل    آن الین

2018 


