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شماره درس215416 :

رشته و مقطع تحصيلی  :دندانپزشکی – دکتری عمومی –ترم10

تعداد و نوع واحد  1 :واحد نظری

دروس پيش نياز :دندانپزشکی تشخیصی 1،2،3،4،5،6

گروه آموزشی ارائه دهنده :بیماریهای دهان و فک و صورت

نام مسئول درس :دکتر الهام فقیهیان

تلفن و روزهای تماس :روزهای زوج 12-37925515-10

e.faghihian@dnt.mui.ac.ir :Email

هدف کلی درس :آشنایی دانشجو با آناتومی و فانکشن مفصل ،حرکات فکی،اتیولوژی مشکالت فکی ،آشنایی با آرتیکوالتورها ،معاینات مفصل و روش های تشخیصی بیماریهای مفصل و مدیریت بیماران با مشکالت
 ،TMDروشهای درمانی غیر جراحی  ،اپالینس تراپی و دارو درمانی وفیزیوتراپی و روش درمانی جراحی
اهداف اختصاصی درس:
حيطه شناختی:

 -1دردها و سردردها را شناسایی کنند.

 -2عالئم مشکالت مفصلی را بدانند.

 -3دردهای دهانی –صورتی را بشناسند

 -4مالحظات دندانپزشکی آن را بدانند.

 -5درمانهای دارویی مشکالت مفصلی را بدانند

 -6با بیماری های مفصلی و مشکالت دیسک آشنا بوده و این بیماری ها را بشناسند.

حيطه عاطفی:
 -1باور پیدا کند که تشخیص و درمان بیماریهای مفصلی و سر دردها ،بر سالمت بیمار می افزاید.

 -2باور پیدا کند که شناخت روشهای تشخیصی دردهای دهانی  ،صورتی ،سبب بهبود دانش دندانپزشک می
شود.

 -3باور پیدا کند که تشخیص به هنگام مشکالت مفصلی در پیشرفت بیماری موثر است.

-4

-5

-6

حيطه رفتاری:

 -1توانایی معاینات بیماران با مشکالت مفصلی داشته باشند.

 -2درمانهای جراحی مشکالت مفصلی را بدانند.

-۳تجویز رادیو گرافی های مناسب جهت تشخیص صحیح را بدانند.

 -4درمانهای غیر جراحی مشکالت مفصلی و دردهای ماگزیلو فاشیال را بدانند

-5

-6
1

*** فرم معرفی دروس نظری دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***

منابع پيشنهادی برای مطالعه بيشتر ( :کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر  /مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور  /وب سایت :لینک /آدرس)URL

Contemporary Oral & Maxillofacial surgery-Peterson last edition-1
Burket’s oral medicine (2015) Glick -2
-3
-4
-5
ارزشيابی ها:
الف) در طول دوره (کوئيز ،تکاليف:)...،

تاریخ:

بارم:

ب) ميان ترم:

تاریخ :شنبه –  – 1400/2/18ساعت 18-17

بارم:

ج) پایان ترم:

تاریخ :شنبه – – 1400/3/29ساعت 17-16

بارم20 :

پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:
قوانين و مقررات کالس:
نحوه برخورد با نقض قوانين کالس:
غيبت :حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.

به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه ،به ترتیب 1 ، 0/5 ، 0/5 ،و  1نمره کسر خواهد شد

شرح وظایف نماینده کالس:
2
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جدول زمان بندی کالس ها ی درس دندانپزشکی تشخيصی  7نيمسال :دوم محل :مجازی روز :سه شنبه ساعت22-21 :
آنالین

جلسه

تاریخ

عنوان

مدرس

1

1399/11/7

درد(تعریف درد،انواع وفیزیولوژی درد)

دکترزهرا
گلستان نژاد

آفالین

2

1399/11/14

دردهای نوروواسکوالر

دکترزهرا
گلستان نژاد

آفالین

3

1399/11/21

ارائه کیس

دکترزهرا
گلستان نژاد

آفالین

4

1399 / 11 / 28

دردهای نوروپاتیک

5

1399/12/05

سردردهای شایع

6

1399/12/12

آناتومی و فیزیولوژی مفصل فک و عضالت مرتبط –
مکانیک حرکات فک

7

1399/12/19

درمانهای غیر دارویی مشکالت (TMJاسپیلینت تراپی)

8

1400/01/17

درمانهای غیر دارویی مشکالت (TMJمشکالت اکلوژن و
درمان انها)

9

1400/01/24

روش های تصویربرداری وتفسیر مفصلTMJ

10

1400/01/31

مشکالت (TMJتروما و مشکالت داخلی مفصلی )

11

1400/02/07

مشکالت (TMJناهنجاریهای TMJو انکیلوز)

آفالین

پيش مطالعه /
تکليف

منابع اصلی مطالعه برای هر جلسه

آزمون  /گفتگو

-

-

Burket oral medicine 2015
Chapter 12 ( orofacial pain) pg 309-311
Chronic orofacial pain
Pg312-314
burket oral medicine 2015
chapter 13( common head ache) pg323 -331

-

Self repot clinical cases, (powerpoint
)slides

-

Burket’s oral medicine 2015, chapter12,
pg314-320 neuropathic orofacial pain,

-

Burkets oral medicine, chapter 13, pg330333 and ppt case reports

دکتر رامین مشرف

آنالین
آفالین

-

محتوای درس

دکتر رامین مشرف

آنالین
آفالین

-

محتوای درس

دکتر رامین مشرف

آنالین
آفالین

-

محتوای درس

دکترمژده مهدیزاده

آنالین
آفالین

-

محتوای درس

دکترداریوش هاشمی نیا

آنالین
آفالین

-

محتوای درس

دکترداریوش هاشمی نیا

آنالین
آفالین

-

محتوای درس

دکترالهام فقیهیان
آفالین
دکترالهام فقیهیان
آفالین
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12

1400/02/21

درمانهای فیزیوتراپی و غیر دارویی مشکالت TMJ

13

1400/02/28

تازه های درمان مشکالت TMJو اشنایی با تجهیزات
مرتبط

دکتر شیالحقیقت

آنالین

دکترشیال حقیقت

آنالین

5

-

محتوای درس

-

محتوای درس

