
 

 Course Plan نمونه فرم معرفی دروس نظری و عملی

 

 ................ دوم.................     نيمسال  اول/دوم/تابستان .......1جراحی نظری درس .....نام 

 ........................جراحی دهان وفک وصورت..........  گروه آموزشی :.....دندانپزشکیدانشکده :............

 5دندانپزشکی ترم رشته و مقطع تحصيلی :٭  414212و شماره درس: نام٭

 12تا 11ساعت شنبه روز و ساعت برگزاری: ٭

                              

 مجازیمحل برگزاری:٭

                  

 واحد،نظری1تعداد و نوع واحد )نظری/عملی( : ٭

 دروس پيش نياز:٭

 14545552تلفن و روزهای تماس:٭ اعتمادیدکتر نام مسوول درس: ٭

 r Email Etemad@dnt.mui.ac.iآدرس٭ دانشکده دندانپزشکیآدرس دفتر :٭

 

 آشنایی با اصول کلی و مقدمات جراحی،ایجاد بيحسی و بی دردی وخارج سازی دندانهدف کلی درس:٭

 

 اهداف اختصاصی درس:٭

 تاریخچه ومعرفی رشته-1

 سازی دندان ومدیریت آن هاآشنایی با عوارض خارج -4

     آشنایی با وسایل واصول جراحی- 1

 آشنایی با اصول خارج سازی دندانهای رویيده-2

 آشنایی با اصول خارج سازی دندانهای نهفته-5

 آشنایی با عفونت ها ونحوه مدیریت آن ها-6

 

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

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

 جراحی دهان و فک وصورت پيترسون-1

 اورژانس های پزشکی ماالمد-4

 

 و بارم مربوط به هر ارزشيابی:نحوه ارزشيابی دانشجو ٭

 11بارم:                                                                       )کوئيز، تکاليف،امتحان ميان ترم...( الف( در طول دوره

                                                            :                                                                                 ب( پایاااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااااان دوره

 11بارم:
 

نمره 5/1جلسه،به ازای هر جلسه کسر 1غيبت تا سياست مسوول دوره در مورد برخورد با غيبت و تاخير دانشجو در کالس درس:٭

 وبيش از آن حذف واحد



 

 

 

 ..........اول................. نيمسال اول/دوم .......1جراحی نظری جدول زمان بندی ارائه برنامه درس....

آمادگی الزم دانشجویان قبل 

 )منابع(از شروع کالس
 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس

 
دکتر 

 سمندری
 1 2/11/55     31    اپيدميولوژی،تاریخچه و معرفی رشته جراحی و مقدمات

 پيترسون 1فصل 
دکتر 

 سمندری
 11 یاصول جراح

11/11/55 

 
4 

 ترسونيپ 1فصل 
دکتر 

 سمندری
 11 یاصول جراح

 

11 /11/55     
1 

 ترسونيپ 2فصل
دکتر 

 موحدیان
 11 بافت نرم و سخت مياصول ترم

45/11/55 
 

2 

 ترسونيپ 2فصل 
دکتر 

 موحدیان
 11 بافت نرم و سخت مياصول ترم

4/14/55 
 

5 

 ترسونيپ 6فصل 
دکتر 

 یاعتماد
 6 5/14/55 11 یجراح لیبا وسا ییآشنا

 ترسونيپ 6فصل 
دکتر 

 یاعتماد
 11 یجراح لیبا وسا ییآشنا

16/14/55 
 

4 

 ترسونيپ 4فصل 
دکتر 

 هاشمی نيا
 1 41/14/55 11 دهیيرو یاصول خارج کردن دندان ها

 ترسونيپ 4فصل 
دکتر 

 اين یهاشم
 11 دهیيرو یاصول خارج کردن دندان ها

12/1/1211 
 

5 

 ترسونيپ 1و5فصل 
دکتر 

 اين یهاشم
 11 نهفته یخارج کردن و اکسپوز دندانها یاصول و روشها

41/1/1211 
 

11 

 ترسونيپ 1و5فصل 
دکتر 

 اين یهاشم
 11 نهفته یخارج کردن و اکسپوز دندانها یاصول و روشها

41/1/1211 
 

11 

 ترسونيپ 11فصل 
   دکتر 

 قاسم پور
 14 2/4/1211 11 پيشگيری و مدیریت عوارض

 ترسونيپ 11فصل 
   دکتر 

 قاسم پور
 11 عوارض تیریو مد یريشگيپ

11/4/1211 
 

11 

 11 عفونت ها مومنیدکتر  ترسونيپ 16فصل 
11/4/1211 
 

12 

 15 45/4/1211 11 عفونت ها یدکتر مومن ترسونيپ 16فصل 

 16 1/1/1211 11 عفونت ها یدکتر مومن ترسونيپ 14فصل 

 14 1/1/1211 11 عفونت ها یدکتر مومن ترسونيپ 14فصل 

 

 تاریخ امتحان پایان ترم:٭1/4/1211یازدهم    تا آخر جلسهتاریخ امتحان ميان ترم :   ٭



 

 های مهم برای دانشجویان:سایر تذکر٭

 

 

 

 


