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واحد  0.5)1یبیماری های دهان و تشخیص   نام درس:

                      1400-1401نیمسال اول     نظری(

 6 ترم –عمومی  دکتری –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی : 219418  شماره درس:

 بیماریهای دهان و فک و صورت  ارائه دهنده: گروه آموزشی ندارد دروس پیش نیاز:             واحد 0.5 عداد و نوع واحدت

روزهای دوشنبه و – 37925515 تلفن و روزهای تماس: فاطمه عباسیدکتر ول درس: ئنام مس

 چهارشنبه

Email:r f.abbasi@dnt.mui.ac.i 

 

 ذهنیبسط و گسترش دانش و عملکرد دانشجو در مورد انواع معاینه و اصول آن، روش های معاینه، عالئم عینی و  هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حیطه

 آشنایی با انواع روش های معاینه، عالئم عینی و ذهنی، اصول مشاوره و ارجاع -۲ آشنایی با اصول معاینه و مهارت های ارتباطی -1

 آشنایی با انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن ها -۴ آشنایی با شاخص های طبیعی داخل دهان -۳

5- 6- 

 حیطه عاطفی:

 .نده باشدمی تواند در روند تشخیص بیماری کمک کن آشنایی با روش های معاینهباور پیدا کند که  -۲ د.ندانپزشک می شودسبب بهبود دانش  آشنایی با اصول معاینه و مهارت های ارتباطی کهباور پیدا کند  -1

۳-  ۴- 

5- 6- 

 حیطه رفتاری:

 معاینات اعصاب کرانیال را کامل بتواند انجام دهد. -۲ صحیح انجام دهد.معاینات را بتواند  -1

 -۴ انواع توده های گردنی را بتواند با معاینه از هم تشخیص دهد. -۳

5- 6- 
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 (URLآدرس/ ینکلوب سایت:  /  مطابق رفرنس نویسی ونکوورآدرس مقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: )  :بیشتر مطالعه پیشنهادی برای منابع 

1- Burket Oral Medicine 2015 

2 - Dental Management Of Medically Compromised Patient (Falace 2018) 

 

3- Color Atlas of Oral Diseases (Langlais) 

 

۴-  

5-  

 

 ها:ارزشیابی 

 :تکالیف،...(در طول دوره )کوئیز، الف( 

 

 بارم: تاریخ:

 10بارم: 15-16ساعت  – 7/9/1400شنبه  یکتاریخ: :ترم میانب( 

 10بارم: 8-9ساعت  – 29/10/1400 –چهارشنبه  تاریخ: :ترم( پایان ج

 

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

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 قوانین و مقررات کالس:

 .زمینه/سکوت/پوشش( ضروری است

 .گردد، امتیازی داده نمی شودبه تکالیفی که خارج از زمان مقرر تحویل  :کالس قوانین نقض با برخورد نحوه
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 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،                 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غیبت: 

 هماهنگی با آموزش برای لینک کالس در کالسهای آنالین :کالس وظایف نماینده شرح
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 15-16ساعت:    شنبهیکروز:     مجازی: محل   1400-1401 اول نیمسال:                            نظری(واحد  0.5)1یبیماری های دهان و تشخیص  درسجدول زمان بندی کالس ها ی 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 هر جلسهمنابع اصلی مطالعه برای 

 توالی علمی مواجهه با بیمار ۲1/6/1۴00 1
دکتر ایمان 

 محمدی

  آنالین
 

 محتوای درسی -

 توالی علمی مواجهه با بیمار ۲8/6/1۴00 ۲
دکتر ایمان 

 محمدی

 

 آنالین
 محتوای درسی -

 اصول معاینه و انواع روشهای آن ۴/7/1۴00 ۳
دکترالهام 

 فقیهیان

 

 آفالین
 برکت ۲فصل -

 عالئم عینی و ذهنی 11/7/1۴00 ۴
دکترالهام 

 فقیهیان

 

 آفالین
 برکت ۲فصل -

 شاخص های طبیعی داخل دهان 18/7/1۴00 5
دکتر فهیمه 

 پاکروان

 

 آنالین 
 محتوای درسی -

 شاخص های طبیعی داخل دهان ۲5/7/1۴00 6
دکتر فهیمه 

 پاکروان

 

 آنالین
 محتوای درسی -

 دهانشاخص های طبیعی داخل  9/8/1۴00 7
دکتر فهیمه 

 پاکروان

 

 آنالین 
 محتوای درسی -

 معاینه اعصاب کرانیال 16/8/1۴00 8
دکتر عادل 

 تابش

 

 آفالین
 محتوای درسی -

 معاینه غدد بزاقی ۲۳/8/1۴00 9
دکتر عادل 

 تابش

 

 آفالین
 برکت 9فصل -

 TMJمعاینه  ۳0/8/1۴00 10
دکتر زهرا 

 گلستان نژاد

 

 آفالین
 برکت 10فصل -

11 7/9/1۴00 
دکتر فاطمه  انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن

 عباسی

 

 آفالین
 محتوای درسی -

1۲ 1۴/9/1۴00 
دکتر فاطمه  انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن

 عباسی

 

 آفالین
 محتوای درسی -
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1۳ ۲1/9/1۴00 
دکتر فاطمه  انواع توده های گردنی و اصول افتراق آن

 عباسی

 

 آفالین
 محتوای درسی -


