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     1بیماری های سیستمیک    نام درس:

                      1400-1401نیمسال اول 

 6 ترم –عمومی  دکتری –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی : 217404  شماره درس:

 بیماریهای دهان و فک و صورت  ارائه دهنده: گروه آموزشی ندارد دروس پیش نیاز: واحدنظری 2 :عداد و نوع واحدت

 Email: Dr_zgolestan@yahoo.com 12-11دوشنبه         37925514 تلفن و روزهای تماس: دکتر زهرا گلستان نژادول درس: ئنام مس

 

 شناخت بیماری های سیستمیک و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن ها هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حیطه

 شناسندبا بیماری های قلبی ـ عروقی آشنا بوده و مالحظات دندانپزشکی این بیماری ها را ب -2 تنفسی آشنا بوده و مالحظات دندانپزشکی این بیماری ها را بشناسدبا بیماری های  -1

  -4 بیماری های خون و انعقادی وتظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی را بشناسند. -3

5- 6- 

 حیطه عاطفی:

هبود دانش سبب بنحوه اخذ شرح حال و کنترل عالئم حیاتی بیمار آشنایی با  کهباور پیدا کند  -1

 دندانپزشک می شود.

می  ها زشکی آنبیماری های سیستمیک و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپآشنایی با باور پیدا کند که  -2

 .تواند در روند تشخیص بیماری کمک کننده باشد

3-  4- 

5- 6- 

 حیطه رفتاری:

 بیماری های سیستمیک و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی را صحیح توضیح دهد. -2 عالئم حیاتی را به طور کامل توضیح دهد. -1

3- 4- 

5- 6- 
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 (URLآدرس/ ینکلوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: )  :بیشتر مطالعه پیشنهادی برای منابع 

1- Dental-Management in compromised patients (2018) Little – Falace 

2 - A Text of internal medicine Harrison 

 

 

4-  

5-  

 

 ها:ارزشیابی 

 :در طول دوره )کوئیز، تکالیف،...(الف( 

 

 بارم: تاریخ:

 10بارم: 16-17ساعت  – 9/9/1400شنبه  سه تاریخ: :ترم میانب( 

 10بارم: 9-10ساعت  – 27/10/1400 –شنبه دو  تاریخ: :ترم( پایان ج

 

 در طی جلسه های ارایه درس، به آن پرداخته می شود  پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

محیط مناسب )پس  ا، حضور درهضروری است. طی جلسات آنالین، حضور به موقع و شرکت فعاالنه در کالس الزامی است. برای آمادگی مشارکت در بحث  ارایه تکالیف در زمان مقرر قوانین و مقررات کالس:

 .زمینه/سکوت/پوشش( ضروری است

 .به تکالیفی که خارج از زمان مقرر تحویل گردد، امتیازی داده نمی شود :کالس قوانین نقض با برخورد نحوه

 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،                 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غیبت: 
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 هماهنگی با آموزش برای لینک کالس در کالسهای آنالین :کالس وظایف نماینده شرح
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 9:30-10:30ساعت:    شنبهسه روز:     مجازی: محل   1400-1401 اول نیمسال:  نظری   1بیماری های سیستمیک    درسجدول زمان بندی کالس ها ی 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 منابع اصلی مطالعه برای هر جلسه

  آفالین دکتر فاطمه عباسی شرح حال و معاینه بیمار 23/6/1400 1

 

 2018کتاب فاالس   1فصل -

 کنترل عالئم حیاتی 30/6/1400 2
  دکتر فاطمه عباسی

 آفالین 
 2018کتاب فاالس   1فصل -

 بیماری های قلبی ـ عروقی 6/7/1400 3
  تابش   عادل دکتر

 آفالین
 2018کتاب فاالس 6و 5،  4،  3،  2فصل  -

 بیماری های قلبی ـ عروقی 20/7/1400 4
  تابش  عادل دکتر 

 آفالین
 2018کتاب فاالس 6و 5،  4،  3،  2فصل  -

 بیماری های قلبی ـ عروقی  و تظاهرات دهانی 27/7/1400 5
  تابش  عادل دکتر 

 آنالین 
 2018کتاب فاالس 6و 5،  4،  3،  2فصل  -

 بیماری های قلبی ـ عروقی  و تظاهرات دهانی 4/8/1400 6
  تابش  عادل دکتر 

 آنالین
 2018کتاب فاالس 6و 5،  4،  3،  2فصل  -

 بیماری های خونی 11/8/1400 7
 محمدرضادکتر

 صالحی

 

 آنالین 
 2018کتاب فاالس 23و 22فصل   -

 بیماری های خونی 18/8/1400 8
محمدرضا  دکتر 

 صالحی

 

 آفالین
 2018کتاب فاالس 23و 22فصل   -

 یماری های خونریزی دهندهب -انعقاد  25/8/1400 9
محمدرضا  دکتر 

 صالحی

 

 آفالین
 2018کتاب فاالس 23و 22فصل   -

 یماری های خونریزی دهندهب -انعقاد  2/9/1400 10
محمدرضا  دکتر 

 صالحی

 

 آفالین
 2018کتاب فاالس 23و 22فصل   -

11 9/9/1400 
  دیهیمیپرویز دکتر  ضایعات خونی و لنفوئیدی

 آفالین
 2016بیماریهای هماتولوژیک کتاب نویل   -

12 16/9/1400 
  دیهیمیپرویز دکتر  لنفوم هوچکین و غیر هوچکین

 آفالین
 2016بیماریهای هماتولوژیک کتاب نویل  -

13 23/9/1400 
  دیهیمیپرویز دکتر  بورکیت و ضایعات مشابه

 آفالین
 2016بیماریهای هماتولوژیک کتاب نویل  -
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 2018 فاالس کتاب11  فصل  آفالین گلستان نژادزهرادکتر  بیماریهای گوارشی و مسمومیتها 30/9/1400 14

15 7/10/1400 
 تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی در بیماریهای

 گوارشی

 گلستان نژادزهرادکتر 
 2018 فاالس کتاب11  فصل  آفالین

 2018 فاالس کتاب10  فصل  آفالین صابری زهرادکتر بیماری های کبد و تظاهرات دهانی   14/10/1400 16

 2018 فاالس کتاب10  فصل  آفالین صابری زهرادکتر بیماری های کبد و تظاهرات دهانی   14/10/1400 17


