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

 

نیمسال دوم   4بیماریهای سیستمیک  نام درس:

1399-1400 

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :

 بیماریهای دهان ، فک و صورت ارائه دهنده: گروه آموزشی  217410 شماره درس:

 دکتر الهام فقیهیانول درس: ئنام مس        کارگاهیواحد   1     عداد و نوع واحد: ت

 12-10روزهای زوج، ساعت  تلفن و روزهای تماس: دروس پیش نیاز:

37925514،37925553 
 Email :e.faghihian@dnt.mui.ac.irآدرس  

 

 هدف کلی درس:

، کلیوی ، کبدی ، و مالحظات دندانپزشکی مرتبط آشنایی دانشجویان با اختالالت هماتولوژیک ، قلبی عروقی، تنفسی، اختالالت غدد 

با آن ها  ، آشنایی با نحوه مدیریت بیماران سیستمیک در کلینیک دندانپزشکی بیمارستانی، آشنایی با اصول اولیه اقدامات اورژانس 

  بیماران سیستمیک
 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حیطه

 ..., نحوه آشنایی اقدامات اورژانس ، از جمله اصول احیاء ، نبض گیری و فشار خون -1

 نحوه مدیریت و مشاوره ، بیماران سیستمیک در کلینیک دندانپزشکی آشنا باشند -2

 نحوه کنترل مرحله به مرحله اختالالت هماتولوژیک. -3

 

 حیطه عاطفی:

 ا اختالالت غددینحوه کنترل مرحله به مرحله بیماران ب -1

 نحوه کنترل مرحله به مرحله بیماران با اختالالت قلبی ـ عروقی  -۲

 

 نحوه کنترل مرحله به مرحله بیماران باردار -3

 

 حیطه رفتاری:

 نحوه کنترل مرحله به مرحله بیماران با اختالالت کلیوی -1

 نحوه کنترل مرحله به مرحله بیماران با اختالالت ریوی -۲

 نحوه کنترل مرحله به مرحله بیماران با اختالالت کبدی -3

 

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 2.3.4.5.6.7.8.9.10فصول: ،2018، فاالس،  تدابیر دندانپزشکی بیماران سیستمیککتاب: -
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 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( 

 نمره ۲0بارم: تاریخ: پایان دوره:نظری ج( 

  -بارم: تاریخ: :(ریکوآرمنت هادر طول دوره )عملی ( د

  -بارم: تاریخ: پایان دوره:عملی ( ه

 

 

 

 در حین برگزاری جلسات ارائه می شود.   مباحث اخالق حرفه ای:پیش بینی ارائه 

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

 نمره کسر میگردد 1کسر نمره، بازای هر جلسه غیبت غیر مجاز  :بخش قوانین نقض با برخورد نحوه

 نمره کسر خواهد شد 1، در بخش مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجهحداکثر غیبت: 

 هماهنگی جهت تشکیل کالس  و تاریخ امتحان پایان ترم :کالس وظایف نماینده شرح
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 04/04/1400تا 04/0۲/1400تاریخ :از     روتیشن اول  ، بیماریهای دهان ، فک و صورت جدول زمان بندی حضور اساتید در بخش

  4سیستمیک بیماریهای نام درس: 

 ظهراسامی اساتید بخش  اسامی اساتید بخش صبح روز

فقیهیان،  الهام، دکترصالحی محمدرضادکتر /c 1هفته اول / گروه شنبه

 کاویانیناصرپاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر  عاطفه دکتر

الهام صالحی، دکتر محمدرضا دکتر  /1Dهفته اول / گروه

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانیناصر

 الهام صالحی، دکتر محمدرضا دکتر /2cهفته دوم / گروه 

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانیناصر

الهام صالحی، دکتر محمدرضا دکتر  /2Dهفته دوم / گروه

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

  کاویانیناصر

الهام صالحی، دکتر  محمدرضا دکتر/  E1هفته اول / گروه  یکشنبه

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانیناصر

- 

 الهام صالحی، دکترمحمدرضا دکتر /  E2هفته دوم / گروه 

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانیناصر

- 

الهام صالحی، دکتر محمدرضا دکتر /  F1هفته اول / گروه  دوشنبه

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانیناصر

- 

الهام صالحی، دکتر محمدرضا دکتر  /F2هفته دوم / گروه 

 ناصرپاکروان، دکترفهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانی

- 

الهام صالحی، دکتر محمدرضا دکتر /  A1هفته اول / گروه  چهارشنبه

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانیناصر

الهام صالحی، دکتر محمدرضا دکتر  /B1هفته اول / گروه

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانیناصر

الهام صالحی، دکتر  محمدرضا دکتر/  A2هفته دوم / گروه

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانیناصر

 الهام صالحی، دکتر محمدرضا دکتر /1Dگروه /دومهفته 

پاکروان، دکتر فهیمه توانگر، دکتر عاطفه فقیهیان، دکتر 

 کاویانیناصر
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