
 

 Course Planنمونه فرم معرفی دروس نظری   

 

 دوم نيمسال  اول/دوم/تابستان     نظری 2جراحی  درس نام 

 جراحی دهان، فک صورتگروه آموزشی  دنداپزشکی        دانشکده :             

 8ترم  رشته و مقطع تحصيلی :  217416 نام و شماره درس:

 104کالس  –ساختمان تدبير  محل برگزاری: 5/7 – 5/8سه شنبه ها ساعت روز و ساعت برگزاری: 

    1  تعداد واحد: 

  دروس پيش نياز:

 37925554 تلفن و روزهای تماس: دکتر عباس حقيقتنام مسوول درس: 

 Email : haghighati@dnt.mui.ac.irآدرس  آدرس دفتر :

 

 آشنایی دانشجو با مبانی نظری جراحی های پروتزی، پیوند، ایمپلنت، ارتوگناتیک، پری رادیکولر و  هدف کلی درس:

 تکنولوژی های نوین جراحی 

 

 اهداف اختصاصی درس:

 دانشجو در پایان این دوره با مبانی نظری جراحی های پیش پروتزی آشنا گردد. -1

 

بوط به ایمپلنت و اصول کلی درمان های ایمپلنت ردانشجو در پایان این دوره با مبانی نظری ایمپلنت، کاربرد آن، جراحی های م -2

 آشنا گردد.

 ناحیه فک و صورت آشنا گردد. در بافتهای نرم و سختدانشجو در پایان این دوره با مبانی نظری اصول پیوند -3

 یک فک آشنا گردد.تبا مبانی نظری و اصول کلی جراحی های ارتوگنا ایان این دورهپدانشجو در  -4

 یون آنها آشنا گردد. سدانشجو در پایان این دوره با مبانی نظری و اصول کلی جراحی های پری رادیکولر و اندیکا -5

 

 جراحی های فک و صورت آشنا گردد. منت ها جدید در زمینه تروسدانشجو در پایان این دوره با تکنولوژی ها و وسایل و این -6
 

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

 در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد(   -درس

1- Contemporary oral & Maxillofacial surgery 2014 

2- volume 2 2018 Fonceka 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:                  

 بارم:                                                                       )کوئيز، تکاليف،امتحان ميان ترم...( ف( در طول دورهال                

 نمره 10 بارم:                 :                                                                                                                  دوره ب( ميان                  

 نمره 10 بارم:                   چ( پایان دوره:                                                                                                                                  

 

تاریخ امتحان پایان ترم:                                                                       تاریخ امتحان ميان ترم :  

 در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس: مقررات

جلسه واحد حذف  3نمره از نمره کل دانشجو کسر می گردد و در صورت غيبت بيش از  5/0به ازاء هر جلسه غيبت 

  جلسه غيبت تلقی می گردد.می گردد. در صورت تأخير به ازاء هر دو جلسه تأخير یک 
 



 

 

 

 

 

 نبه شسه  5/7- 5/8ساعتتدبير  104کالس  محلدوم  نيمسال اول/دوم  نظری 2جدول زمان بندی ارائه برنامه درس جراحی  

 منابع مدرس عنوان تاریخ ردیف

 13فصل  دکتر موحدیان جراحی قبل از پروتز 15/11/98 1

 13فصل  موحدیاندکتر  جراحی قبل از پروتز 29/11/98 2

 14فصل  دکتر موحدیان ایمپلنت 6/12/98 3

4 13/12/98 
اصول برخورد با بیماران استوپروتیک مصرف 

 Bisphosphonateکننده 
 دکتر موحدیان

 پیترسون 19فصل 

 فونسکا، مقاالت 21فصل 

5 20/12/98 
ناحیه  نسج نرم و سختاصول پیوند و بازسازی 

 فک و صورت 
 29فصل  دکتر هاشمی نیا

6 27/12/98 
ت ناحیه سخرم و نج ساصول پیوند و بازسازی ن

 فک و صورت 
 29فصل  دکتر هاشمی نیا

7 19/1/99 
ناحیه  نسج نرم و سختاصول پیوند و بازسازی 

 فک و صورت 
 29فصل  دکتر سمندری

8 26/1/99 
ناحیه  نسج نرم و سختاصول پیوند و بازسازی 

 فک و صورت 
 29فصل  دکتر سمندری

 26فصل  دکتر حقیقت یکتاصول جراحی های زیبایی صورت و ارتوگنا 2/2/99 9

 26فصل  دکتر حقیقت یکتاصول جراحی های زیبایی صورت و ارتوگنا 9/2/99 10

 26فصل  دکتر حقیقت یکتاصول جراحی های زیبایی صورت و ارتوگنا 16/2/99 11

 27فصل  دکتر حقیقت یکتاصول جراحی های زیبایی صورت و ارتوگنا 23/2/99 12

 18فصل  دکتر قاسم پور اصول جراحی های پری رادیکوالر 30/2/99 13

 18فصل  دکتر قاسم پور اصول جراحی های پری رادیکوالر 6/3/99 14

 مقاالت دکتر قاسم پور تکنولوژی های نوین در جراحی فک و صورت  13/3/99 15

 مقاالت دکتر قاسم پور تکنولوژی های نوین در جراحی فک و صورت  20/3/99 16


