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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** فرم معرفی دروس عملی***   

 

  عملی 3بیماری های دهان و تشخیص  نام درس:
                          1400-1401نیمسال اول 

 کترید -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :

 صورتبیماریهای دهان ، فک و  ارائه دهنده: گروه آموزشی 219406  شماره درس:

 دکتر فهیمه پاکروانول درس: ئنام مس واحد1 :عداد و نوع واحدت

 روزهای شنبه و– 37925515 تلفن و روزهای تماس: عملی 2بیماری های دهان و تشخیص  دروس پیش نیاز:

 شنبهدو
 Email: pakravan@dnt.mui.ac.irآدرس  

 

،  case presentationزخمی مخاط دهان و چگونگی   آشنایی با ضایعاتآشنایی دانشجو با ارائه طرح درمان صحیح،   :هدف کلی درس

ئیدها ، ورتیکواستروک ها،کبیوپسی از ضایعات بافت نرم دهانی ، نسخه نویسی برای  ضایعات زخمی دهانی داروهای آنالژزیک ها، آنتی بیوتی

 سرم ها.

 
 

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حیطه

 معاینه و مهارت های ارتباطی به صورت عملیآشنایی با اصول  -1

 آشنایی با انواع روش های معاینه، عالئم عینی و ذهنی، اصول مشاوره و ارجاع -2

 ضایعات شایع دهانی را بدانند نسخه نویسی صحیح برای -3

 

 حیطه عاطفی:

 دهد.بیمار را به طور صحیح می تواند انجام  معاینه اعصاب کرانیالباور دارد که  -1

 را به طور صحیح انجام دهد.دهانی باور دارد که می تواند معاینات خارج  -2

 باور دارد که می تواند بیماران را به درستی ارجاع دهد. -3

 

 حیطه رفتاری:

 طرح درمان صحیح و کامل برای هر بیمار را ارائه دهند. -1

 

 دهد.بتواند معاینات خارج دهانی را به طور صحیح انجام  -2

ا ر فواصل تجویز ،حیح کورتیکواستروئید ها و آنتی بیوتیک ها و آنالژزیک ها به تفکیک نوع دارو،دوز دارو، فرم دارو صنسخه نویسی  -3

 بنویسند.

 

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 کتاب: -
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1-Oral Diagnosis (Bricker) 

2-Burkets Oral Medicine 2015 

 

3- Color Atlas of Oral Diseases (Langlais) 

 

 

 
 

 ها:ارزشیابی 

 نمره می باشد.( 5) حداکثر مجموع بارم ارزشیابی های نظری، در یک واحد عملی، 

 -بارم: تاریخ: :ابتدای دوره )آزمون ورودی، ...(نظری الف( 

 -بارم:  تاریخ: :در طول دوره )کوئیز، تکالیف،...(نظری ب( 

 8 بارم: تاریخ: پایان دوره:نظری ج( 

  نمره 6:بارم تاریخ: :(ریکوآرمنت هادر طول دوره )عملی ( د

 نمره 6 بارم: تاریخ: پایان دوره:عملی ( ه

 

 

 

  اصول اخالقی رفتار با بیمار پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

 در هر جلسه حضور در همه جلسات الزامی است. پاسخ دهی به سواالت در حد مطلوب :بخشقوانین و مقررات 

 - :بخش قوانین نقض با برخورد نحوه

 د شدنمره کسر خواه 1، در بخش حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجهغیبت: 

 هماهنگی جهت تشکیل کالس  و تاریخ امتحان پایان ترم :کالس وظایف نماینده شرح
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 95ورودی  Bگروه  1401-1400سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  ارائه برنامه درسجدول زمان بندی 

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
 تاریخ ساعت عنوان مدرس

 22/6/1400 3 نسخه نویسی پاکروانفهیمه دکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 29/6/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمه دکتر مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 3/8/1400 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 10/8/1400 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

با بیماران و داخل دهانی و روش برخورد 

 سیستمیک

، دکتر  پاکروان فهیمه  دکتر

 فاطمه عباسی
 17/8/1400 5/3  آموزش بر بالین بیمار 

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

، دکتر فاطمه  پاکروان فهیمهدکتر 

 عباسی
 24/8/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

، دکتر گلستان نژاد زهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 1/9/1400 5/3  آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

دکتر گلستان نژاد، زهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 8/9/1400 5/3  آموزش بر بالین بیمار

 Case presentation 3 15/9/1400 اکروانپ فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده     

 Case presentation 3 22/9/1400 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 29/9/1400 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 6/10/1400 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده      

 95 ورودیAگروه   1400-1401سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
 تاریخ ساعت عنوان مدرس

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

،دکتر فاطمه  پاکروان فهیمهدکتر 

 عباسی
 21/6/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

 فهیمه، دکتر  دکتر فاطمه عباسی

 پاکروان
 28/6/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 4/7/1400 5/3  آموزش بر بالین بیمار
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آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

دکتر ، گلستان نژاد، زهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 11/7/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

 18/7/1400 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  ارایه شده   مطالعه محتوای درسی   

 25/7/1400 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 8/9/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر    مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 15/9/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 9/8/1400 پاکروان فهیمهدکتر    مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 17/8/1400 پاکروان فهیمهدکتر    مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 24/8/1400 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 1/9/1400 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 95 ورودیCگروه  1400-1401سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
 تاریخ ساعت عنوان مدرس

 20/7/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 27/7/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتوای درسی ارایه شده     

 Case presentation  3 14/9/1400 گلستان نژاد زهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده     

 Case presentation   3 21/9/1400 گلستان نژاد زهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده     

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

 فهیمهدکتر  دکتر فاطمه عباسی

 پاکروان
 16/8/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار 

 Case presentation 3 28/9/1400 گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده     

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

 فهیمه، دکتر  دکتر فاطمه عباسی

 پاکروان
 23/8/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

 Case presentation 3 5/10/1400 گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

دکتر ، گلستان نژاد زهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 30/8/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار 

جهت معاینات کامل خارج دهانی  آمادگی الزم

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

دکتر ، گلستان نژاد زهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 9/1400/ 7 5/3 آموزش بر بالین بیمار

 4/8/1400 3 نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  
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 11/8/1400 3 نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 95 ورودی  Dروه گ  99-00سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
 تاریخ ساعت عنوان مدرس

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

 فهیمه، دکتر  دکتر فاطمه عباسی

 پاکروان
 16/8/1400  5/3 آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

 فهیمه، دکتر  فاطمه عباسیدکتر 

 پاکروان
 23/8/1400 5/3  آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

دکتر ، گلستان نژادزهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 30/8/1400  5/3  آموزش بر بالین بیمار

 Case presentation 3  14/9/1400  گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده     

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

دکتر ، گلستان نژادزهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 7/9/1400  5/3 آموزش بر بالین بیمار

 Case presentation 3  21/9/1400   گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 گلستان نژاد زهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  
   

28/9/1400 

 Case presentation  3  5/10/1400 گلستان نژاد زهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 1/8/1400 3 نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 9/8/1400  3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 17/7/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 24/7/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 95 ورودی Eروه گ  99-00سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 20/7/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 27/7/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 15/9/1400 گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 22/9/1400 گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 29/9/1400 گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 6/10/1400 گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 فهیمهدکتر ، فاطمه عباسیدکتر 

 پاکروان
 17/8/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار
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 سیستمیک

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

 فهیمه، دکتر  دکتر فاطمه عباسی

 پاکروان
 24/8/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

خارج دهانی آمادگی الزم جهت معاینات کامل 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

دکتر ، گلستان نژادزهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 1/9/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

دکتر ، گلستان نژادزهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 8/9/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

 4/8/1400 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 11/8/1400 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 95 ورودی Fگروه   99-00سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

 3/8/1400 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 10/8/1400 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

 فهیمه، دکتر  دکتر فاطمه عباسی

 پاکروان
 15/8/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

 فهیمه، دکتر  دکتر فاطمه عباسی

 پاکروان
 22/8/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

معاینات کامل خارج دهانی  آمادگی الزم جهت

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

دکتر ،گلستان نژاد،زهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 29/8/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

 دکتر گلستان نژاد،زهرادکتر 

 فاطمه عباسی
 6/9/1400 5/3 آموزش بر بالین بیمار

 Case presentation 3 13/9/1400 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 20/9/1400 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 27/9/1400 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 4/9/1400 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 20/7/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 27/7/1400 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتوای درسی ارایه شده  

 


