بسمه تعالي
دانشگاه علوم پزشكي وخدمات بهداشتي درماني كاشان
دانشكده  :دندانپزشکی
گروه آموزشي  :بیماریهای دهان و فک وصورت
عنوان درس  :دندانپزشکی تشخیصی 1

سال تحصیلي 49-49

تعداد ونوع واحد1 :واحد نظری

فراگیران  :دانشجویان دندانپزشکی

شماره درس58 .

تاریخ شروع ترم

پیش نیاز:ندارد

تاریخ پایان ترم

روز وساعت تدریس  :سه شنبه ها ساعت 11-19
مكان تدریس  :کالس 1

تاریخ امتحان پایان ترم48/4/5 :
مدرسین  :دکتر سمیه مزارعی ستوده-دکتر هاشم زاده-دکتر عرفانیان

جلسه

تاریخ

هدف كلي:

اهداف ویژه
در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

شیوه تدریس
ورسانه
آموزشي

فعالیتهاي دانشجویان

مدرس

اول

49/81/81

انواع معاینه و اصول
و مهارتهای ارتباطی

علت گرفتن تاریخچه را بداند
انواع روشهای تاریخچه گیری را بداند
قادر به تبدیل گفته های بیمار به اطالعات صحیح
پزشکی باشد

سخنرانی
پاورپوینت
پرسش و پاسخ

امتحانات کالسی

دکتر مزارعی

انواع روشهای معاینه

عالیم حیاتی را نام ببرد
اندازه گیری و ثبت عالیم حیاتی را بداند
محدوده نرمال عالیم حیاتی را بداند
انواع معاینه را نام ببرد
قادر به ثبت اطالعات از طریق مشاهده ،دق،
لمس ،پروب کردن  ،دیاسکوپی و آسپیراسیون
باشد

سخنرانی
پاورپوینت
پرسش و پاسخ

ساعت
81-89

دوم

49/81/12

عالیم عینی و ذهنی

ساعت
81-89

امتحانات کالسی

دکتر مزارعی

جلسه

تاریخ

هدف كلي:

اهداف ویژه
در پایان هر جلسه دانشجو باید قادر باشد

شیوه تدریس
ورسانه
آموزشي

فعالیتهاي دانشجویان

مدرس

سوم

45/8/81

اصول مشاوره و
ارجاع

لندمارکهای اناتومیک داخل دهان را نام ببرد
لندمارکها و تکنیکهای معاینه لب را بداند
لندمارکها ی گونه و وستیبول را بداند
لندمارکهای معاینه کام نرم را بداند
لندمارکها و معاینه کام سخت  ،لثه و زبان را
بداند

پاور پوینت
سخنرانی
پرسش و پاسخ

امتحانات کالسی

دکتر مزارعی

آشنایی با
شاخصهای طبیعی
حفره دهان

چهارم

45/8/12

معاینه اعصاب
کرانیال ،غدد
لنفاوی ،غدد بزاقی،
تیرویید tmj ،

کارکرد اعصاب دوازده گانه مغزی را بداند
اصول معاینه اعصاب را بداند
نقص ایجاد شده در اثر اشکال در عصب
مربوطه را بداند
درناژ لنف نواحی متفاوت صورت به غدد
لنفاوی مربوطه را بداند
معاینه غدد بزاقی اصلی و موقعیت آناتومیک
آنها را بداند
معاینات  TMJرا بداند
معاینات عضالت جونده را بداند

پاور پوینت
سخنرانی
پرسش و پاسخ

45/8/18

انواع توده های
گردنی و اصول
افتراق آنها

انواع توده های گردنی را نام ببرد
روش افتراق این توده ها را بداند
درمان و چاره اندیشی توده های گردنی را بداند

پاور پوینت
سخنرانی
پرسش و پاسخ

45/1/1

مبانی پاتولوژی
دهانو فک و
صورت

81-82

پنجم
81-82

ششم

امتحانات کالسی

امتحانات کالسی

دکتر مزارعی

دکتر مزارعی

دکتر هاشم زاده

هفتم
دکتر هاشم زاده

45/1/82
اشنایی با
سیتولوژی و
بیوپسی

هشتم

دکتر هاشم زاده

45/1/18
روشهای نوین
تشخیصی در
پاتولوژی

نهم
45/1/11

اصول بیوپسی

نحوه ارزشیابي
حضور و غیاب 5 :درصد از نمره نهایی
امتحانات کالسی 12 :درصد از نمره نهایی
امتحان پایان ترم 15 :درصد از نمره نهایی
نوع ارزشیابی :سواالت کتبی به صورت تشریحی ،تستی  ،جورکردنی  ،جای خالی  ،صحیح و غلط  ،و همراه با اسالید.

منابع
کتاب اصول تاریخچه گیری و معاینات در دندانپزشکی همراه با  CDنویسنده  :دکتر صدیقه بختیاری
فصل  8کتاب( oral medicine (BURKET
فصل  8کتاب)dental management (FALACE
فصل توده های گردنی wood
جداول معاینه اعصاب و  .....ارایه شده توسط استاد مدرس

دکتر عرفانیان

