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نام مسئول درس :دکتر زهرا صابری  -دکتر عادل تابش
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هدف کلی درس :آشنایی دانشجویان با روش معاینه و تشخیص بالینی در دندانپزشکی
اهداف اختصاصی درس:
حيطه شناختی:
 -1گرفتن صحیح شکایت اصلی و تاریخچه پزشکی را بداند.
 -2انجام صحیح معاینات خارج و داخل دهانی را بداند.
 -3ارجاع صحیح بیماران به بخشهای آموزشی و درمانی دانشکده را بداند.
حيطه عاطفی:
 -1باور دارد که تاریخچه پزشکی بیمار را به طور صحیح می تواند انجام دهد.
 -2باور دارد که می تواند معاینات خارج و داخل دهانی را به طور صحیح انجام دهد.
 -3باور دارد که می تواند بیماران را به درستی ارجاع دهد.
حيطه رفتاری:
 -1بتواندگرفتن صحیح شکایت اصلی و تاریخچه پزشکی را انجام دهد.
 -2بتواند معاینات خارج و داخل دهانی را به طور صحیح انجام دهد.
 -3بتواند بیماران به بخشهای آموزشی و درمانی دانشکده به درستی انجام دهد.

منابع اصلی مطالعه:
 کتاب:)1- Oral Diagnosis (Bricker
1

2-Burkets Oral Medicine 2015
)3- Dental Management Of Medically Compromised Patient (Falace 2018

ارزشيابی ها:
( حداکثر مجموع بارم ارزشیابی های نظری ،در یک واحد عملی 5 ،نمره می باشد).
الف) نظری ابتدای دوره (آزمون ورودی:)... ،

تاریخ:

بارم-:

ب) نظری در طول دوره (کوئيز ،تکاليف:)...،

تاریخ:

بارم 3 :نمره

ج) نظری پایان دوره:

تاریخ:

بارم- :

د) عملی در طول دوره (ریکوآرمنت ها):

تاریخ:

بارم  12 :نمره

ه) عملی پایان دوره:

تاریخ:

بارم 5 :نمره

پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای :اصول اخالقی رفتار با بیمار
قوانين و مقررات بخش :حضور در همه جلسات الزامی است .پاسخ دهی به سواالت در حد مطلوب در هر جلسه
نحوه برخورد با نقض قوانين بخش :کسر نمره ،بازای هر جلسه غیبت غیر مجاز  1نمره کسر میگردد
غيبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد  /به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه در بخش 1 ،نمره کسر خواهد شد
شرح وظایف نماینده کالس :هماهنگی جهت تشکیل کالس و تاریخ امتحان پایان ترم
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دوشنبه

اسامی اساتيد بخش ظهر

اسامی اساتيد بخش صبح
هفته اول گروه  ( D1دکتر محمدرضا صالحی  ،دکتر الهام
فقیهیان)
هفته دوم گروه ( D2دکتر محمدرضا صالحی  ،دکتر الهام

هفته دوم گروه ( C2دکتر محمدرضا صالحی  ،دکتر الهام
فقیهیان)

فقیهیان)
سه شنبه

چهارشنبه

هفته اول گروه ( C1دکتر محمدرضا صالحی  ،دکتر الهام
فقیهیان)

هفته اول گروه  ( E1دکتر زهرا صابری  ،دکتر فاطمه عباسی)

هفته اول گروه  ( F1دکتر عادل تابش  ،دکتر الهام فقیهیان)

هفته دوم گروه ( E2دکتر زهرا صابری  ،دکتر فاطمه عباسی)

هفته دوم گروه  ( F2دکتر عادل تابش  ،دکتر الهام فقیهیان)

هفته اول گروه ( A1دکتر زهرا صابری  ،دکتر فاطمه عباسی)

هفته اول گروه  ( B1دکتر عادل تابش  ،دکتر فاطمه عباسی )

هفته دوم گروه ( A2دکتر زهرا صابری  ،دکتر فاطمه عباسی)

هفته دوم گروه  ( B2دکتر عادل تابش  ،دکتر فاطمه عباسی )
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