
 

 Course Plan نمونه فرم معرفی دروس عملی

 

 دومنيمسال  اول/دوم/تابستان     عملی  5جراحی درس نام 

 : جراحی بينی و فک و صورتدانشکده :......................  گروه آموزشی 

 12ترم  رشته و مقطع تحصيلی : 217425 نام و شماره درس:

       2    تعداد و نوع واحد )عملی(: 

  دروس پيش نياز:

 37925554 تلفن و روزهای تماس: دکتر بيژن موحدیان –دکتر ميالد اعتمادی نام مسوول درس: 

 : Emailآدرس  آدرس دفتر :

 

دانشجو در پایان این دوره توانایی خارج کردن کليه دندانها، انجام جراحی های ساده دهانی، انجام  هدف کلی درس:

 و یا  Extractionهای ساده دندانهای عقل و مدیریت بيماران مراجعه کننده جهت انجام درمان های جراحی

  جراحی های ساده را کسب کند.

 

 اهداف اختصاصی درس:

 ولر با درجه سختی باال را کسب کنند.مدانشجویان دراین دوره توانایی خارج کردن دندانهای  -1

 توانایی خارج کردن دندانهای عقل رویش یافته را کسب کنند.دانشجویان در این دوره  -2

سخت ساده  نسجدانشجویان در این دوره توانایی فلپ زدن، انجام جراحی ساده و خارج کردن دندانهای نهفته در  -3

 را کسب کنند.

سخت  نسج درنایی فلپ زدن، انجام جراحی های ساده و خارج کردن دندانهای نهفته ادانشجویان در این دوره تو -4

 ساده را کسب کنند.

های ناژ آبسه رن دسيژنیپسی های کوچک و اودانشجویان در این دوره توانایی اعمال ساده جراحی دهانی نظير بي -5

 را کسب کنند. کوچک وستيبوالر

 

 -م نويسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا صفحات مورد نظر در اين درس)عنوان کتاب ، نا منابع اصلی درس

 در صورتی که مطالعه همه کتاب يا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروری نباشد(  

1- Hand book of local Anesthesia 2013 

2- Contemporary oral & Maxillofacial surgery 2014 

3- Medical emergencies in the dental office 2014 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

 نحوه ارزشيابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشيابی:                  

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

 بارم:                 :                                                                                                                  دوره ب( ميان                  

  5 بارم:                   چ( پایان دوره:                                                                                                                                  

 

تاریخ امتحان پایان ترم:

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

جلسه تأخير یک  2نمره از نمره کلی داشنجو در پایان ترم کسر می گردد، ضمنًا به ازاء هر  5/0ازاء هر جلسه غيبت  به

  غيبت برای دانشجو ثبت می گردد.
 

 

 


