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 caseزخمی مخاط دهان و چگونگی   آشنایی دانشجو با ارائه طرح درمان صحیح، آشنایی با ضایعات هدف کلی درس:
presentation ،  نسخه نویسی براي  ضایعات زخمی دهانی داروهاي آنالژزیک  ،بیوپسی از ضایعات بافت نرم دهانی

  .سرم ها تی بیوتیک ها،کورتیکواستروئیدها ،ها، آن
  

  دانشجویان در پایان کالس باید قادر باشند: اهداف اختصاصی درس:
  
  

  
 

  
  

   
  امل براي هر بیمار را ارائه دهند.طرح درمان صحیح و ک

  
  
  
  

  
  
    

 
  
  ضایعات زخمی مخاط دهان را توصیف نمایند. -2

  با تشخیص هاي افتراقی ضایعات زخمی مخاط دهان آشنا باشند. -3
  
  نحوه درمان ضایعات زخمی دهان را بدانند. -4
  
  را بدانند case presentation نحوه صحیح  -5
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  با بیوپسی ضایعات بافت نرم دهان آشنا باشند.-6
  
  ضایعات شایع دهانی را بدانند نسخه نویسی صحیح براي-7

  فواصل تجویز را بدانند.نسخه نویسی صحیح آنالژزیک ها به تفکیک نوع دارو،دوز دارو، فرم دارو ، -8

  نسخه نویسی صحیح آنتی بیوتیک ها به تفکیک نوع دارو،دوز دارو، فرم دارو ، فواصل تجویز را بدانند   -9

  نسخه نویسی صحیح کورتیکواستروئید ها به تفکیک نوع دارو،دوز دارو، فرم دارو ، فواصل تجویز را بدانند  -10

 
  :مطالعهمنابع اصلی 

  نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظر : نام،کتاب -
  مقاله: آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور -

1. Burkets Oral Medicine 2015 

 
2. Dental Management Of Medically Compromised Patient (Falace 2018) 

  
3. Color Atlas of Oral Diseases (Langlais) 

  
 

  

  

 
  ها:ارزشیابی 

  -بارم:  تاریخ:  :ابتداي دوره (آزمون ورودي، ...) الف)

  12بارم:  تاریخ:  :ب) در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)

  8بارم:  تاریخ:  ج) پایان دوره:

  .کسر خواهد شد نمره 1حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، غیبت:  د)
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 جلسه:پیش مطالعه براي هر 

 محتواي درسی تدوین شده توسط مدرسین با عنوان ضایعات زخمی دهان -1
 
 محتواي درسی تدوین شده توسط مدرسین با عنوان نسخه نویسی ضایعات زخمی دهان -2
  
  محتواي درسی تدوین شده توسط مدرسین با عنوان نسخه نویسی آنالژزیک ها، آنتی بیتیک ها، کورتبکواستروئیدها  -3

 

 براي مطالعه بیشتر:منابع 

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

   قوانین و مقررات:
 است صبح  11. صبح و  سکشن بعد از ظهر، 8ساعت ورود به بخش بیماریهاي دهان جهت سکشن هاي صبح، 

  پوشیدن روپوش سفید تمیز، و اتیکت نام و نام خانوادگی الزامی است
  همراه به بخش خودداري شود از همراه اوردن گوشی تلفن

 هر دانشجو موظف است خودکار و لوازم شخصی  شامل (ماسک و شیلد ) را به همراه داشته باشد.

  94ورودي    Aگروه  99-00سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 
 کالس

 تاریخ ساعت عنوان مدرس

  22/7/99  3  نسخه نویسی  پاکروانفهیمه دکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  29/7/99  3  نسخه نویسی  پاکروان فهیمه دکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  6/8/99  3  نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  20/8/99  3  نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  
آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 
 سیستمیک

  گلستان نژاد، دکترزهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 25/8/99 5/3   آموزش بر بالین بیمار 

معاینات کامل خارج دهانی آمادگی الزم جهت 
و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 2/9/99 5/3 آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 
و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 9/9/99 5/3  آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 
و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 16/9/99 5/3  آموزش بر بالین بیمار

 Case presentation 3 23/9/99 اکروانپ فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده     

  Case presentation 3 30/9/99 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  
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 Case presentation 3 7/10/99 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 14/10/99 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده      

  94 ورودي    Bگروه  99-00سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 
 کالس

 تاریخ ساعت عنوان مدرس

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    
دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 5/7/99 5/3  آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    
دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 12/7/99 5/3 آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    
دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 19/7/99 5/3  آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    
دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 3/8/99 5/3 آموزش بر بالین بیمار

 10/8/99 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده     

  17/8/99 3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 25/8/99 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر    مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 2/9/99 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 23/9/99 پاکروان فهیمهدکتر     مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 30/9/99 پاکروان فهیمهدکتر     مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  Case presentation  3  7/10/99  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 Case presentation 3 14/10/99 پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  94 ورودي Cگروه  99-00سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
 تاریخ ساعت عنوان مدرس

  3/8/99  3 نسخه نویسی  پاکروان فهیمهدکتر    مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 10/8/99 3  نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده     

 Case presentation  3 17/8/99 گلستان نژاد زهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده     

 Case presentation   3 26/8/99 گلستان نژاد زهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده     
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آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    
دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 صبح3/9/99 5/3 آموزش بر بالین بیمار 

  ظهرCase presentation  3  3/9/99 گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده     
آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 
  بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 صبح10/9/99 5/3 آموزش بر بالین بیمار

  ظهرCase presentation  3  10/9/99  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  
الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی آمادگی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 
 سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

  17/9/99  5/3 آموزش بر بالین بیمار 

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 
و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

 سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 24/9/99  5/3 آموزش بر بالین بیمار

 1/10/99 3 نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 8/10/99 3 نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  94 ورودي  Dگروه   99-00سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع 

 کالس
 تاریخ ساعت عنوان مدرس

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    
دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

  6/7/99  5/3  آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    
دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 13/7/99 5/3  آموزش بر بالین بیمار

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    
دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 

 بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 5/3  آموزش بر بالین بیمار
 

 صبح20/7/99

 Case presentation 3  گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده     
 

 ظهر20/7/99
آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج    

دهانی و داخل دهانی و روش برخورد با 
  بیماران سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
 پاکروان فهیمه

 27/7/99  5/3 آموزش بر بالین بیمار

  Case presentation 3   27/7/99   گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 Case presentation 3    11/8/99 گلستان نژاد زهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 Case presentation  3  18/8/99 گلستان نژاد زهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 27/8/99 3 نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  



 

۶ 
 

 4/9/99    3 نسخه نویسی گلستان نژادزهرادکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  9/10/99  3 نسخه نویسی  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 16/10/99 3 نسخه نویسی پاکروان فهیمهدکتر  مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  94 ورودي Eگروه   99-00سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

  20/7/99  3  نسخه نویسی  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  27/7/99  3  نسخه نویسی  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  Case presentation  3  11/8/99  نژادگلستان زهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  Case presentation  3  18/8/99  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  Case presentation  3  24/8/99  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  Case presentation  3  1/9/99  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  
آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 
  سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
  8/9/99  5/3  آموزش بر بالین بیمار  پاکروان فهیمه

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 
بیماران و داخل دهانی و روش برخورد با 

  سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
  15/9/99  5/3  آموزش بر بالین بیمار  پاکروان فهیمه

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 
و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

  سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
  22/9/99  5/3  آموزش بر بالین بیمار  پاکروان فهیمه

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 
و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

  سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
  29/9/99  5/3  آموزش بر بالین بیمار  پاکروان فهیمه

  2/10/99  3  نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  6/10/99  3  نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  94 ورودي Fگروه   99-00سال تحصیلی  نیمسال اول  .عملی 3تشخیص  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس

  7/7/99  3  نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  14/7/99  3  نسخه نویسی  گلستان نژادزهرادکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  
آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 

و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 
  سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
  21/7/99  5/3  آموزش بر بالین بیمار  پاکروان فهیمه

ت کامل خارج دهانی آمادگی الزم جهت معاینا
و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

  سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
  28/7/99  5/3  آموزش بر بالین بیمار  پاکروان فهیمه
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آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 
و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

  سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
  5/8/99  5/3  آموزش بر بالین بیمار  پاکروان فهیمه

آمادگی الزم جهت معاینات کامل خارج دهانی 
و داخل دهانی و روش برخورد با بیماران 

  سیستمیک

گلستان نژاد، دکتر زهرادکتر 
  12/8/99  5/3  آموزش بر بالین بیمار  پاکروان فهیمه

  Case presentation  3  19/8/99  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  Case presentation  3  24/8/99  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  Case presentation  3  1/9/99  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  Case presentation  3  8/9/99  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  15/9/99  3  نسخه نویسی  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

  22/9/99  3  نسخه نویسی  پاکروان فهیمهدکتر   مطالعه محتواي درسی ارایه شده  

 
 
 
 
 
  

 
 


