عنوان درس :اصول خارج کردن دندان های روییده
مدرس :دکتر حسین دباغ

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 1

زمان 2 :ساعت

تاریخ99/9/29 -99/9/22 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با اصول خارج کردن دندان روییده و مشکالت همراه آن
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1اندیکاسیون خارج کردن دندان را شرح دهد.
 -2نحوه پوزیشن و موقعیت صحیح برای خارج کردن دندان های مختلف را توضیح دهد
 -9مراحل و نحوه خارج کردن دندان را توضیح دهد
 -4مشکالت همراه با خارج کردن دندان را بشناسد
 -9عوارض ناشی از خارج کردن و نحوه کنترل آنها را شرح دهد
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصول 7و8و  11از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th
Edition,2014

عنوان درس :اصول خارج کردن و اکسپوژردندان های نهفته
مدرس :دکتر حسین دباغ

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 1

زمان 2 :ساعت

تاریخ99/11/19 -99/11/6 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با اصول خارج کردن دندان نهفته و مشکالت همراه آن
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع دندانهای نهفته ،فراوانی ،و خارج کردن دندان نهفته را شرح دهد.
 -2نحوه پوزیشن و موقعیت صحیح برای خارج کردن دندان های مختلف را توضیح دهد
 -9مراحل و نحوه خارج کردن و کاربرد وسایل جراحی دندان را توضیح دهد
 -4مشکالت همراه با خارج کردن دندان نهفته را بشناسد
 -9عوارض ناشی از خارج کردن دندان نهفته و جراحی آنها و نحوه کنترل آنها را شرح دهد
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصول 9و 11از کتاب
Edition,2014

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th

عنوان درس :اصول جراحی
مدرس :دکتر فرشاد وثوقی شهواری
زمان 2 :ساعت

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 1
تاریخ99/8/24 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با اصول اصلی و اولیه جراحی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1مراحل تشخیصی جراحی و ضروریات اصلی برای اعمال جراحی را بیان نماید.
 -2روش های آسپتیک را بداند.
 -9انواع برش ها و طرح فلپ را شرح دهد.
 -4اصول و روش های هموستاز را توضیح دهد.
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصل  9از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

عنوان درس :آناتومی کاربردی اعصاب ناحیه و تکنیک های بی حسی موضعی
مدرس :دکتر سیف اله همت

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 1

زمان 9 :ساعت

تاریخ99/8/9-11-17 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با آناتومی کاربردی جهت تزریق  ،تکنیک های تزریق فک باال  ،پایین و تکنیک های مکمل و
ابزار مورد نیاز برای تزریق.
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1ابزارهای مورد نیاز برای تزریق داروی بیحسی و نحوه کار با آن ها را بشناسند.
 -2مالحظات آناتومیکی الزم برای تزریق را بشناسند.
 -9مسیر های اعصاب حسی صورت خصوصا شاخه های عصب تریژمینال را شرح دهند.
 -4آناتومی استخوان های ناحیه و محل قرارگیری فورامن های مهم در تزریق ها را شرح دهند.
 -9تنوع های آناتومیکی مهم در ناحیه را بشناسند.
 -6تکنیک های ایجاد بی حسی در ماگزیال و تفاوت آن ها را با هم شرح دهند.
 -7تکنیک های ایجاد بی حسی در مندیبل و تفاوت آن ها را با هم شرح دهند.
 -8عوارض  ،مزایا و معایب هر تکنیک بی حسی را شرح دهند.
 -9تکنیک های مکمل تزریقی را شرح دهند.
 -11عوارض سیستمیک و موضعی تزریق داروهای بی حسی موضعی را شرح دهند.
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصول 9و6و7و11و12و19و14و19و17و 18از کتاب Handbook of Local Anesthesia, 6th Edition,
2013

عنوان درس :داروهای بیحسی موضعی و تنگ کننده های عروقی
مدرس :دکتر سیف اله همت

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 1

زمان 1 :ساعت

تاریخ99/7/26 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع داروهای بی حسی موضعی و تنگ کننده های عروقی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع داروهای بیحسی موضعی مورد استفاده و تقسیم بندی ان ها را شرح دهند.
 -2قدرت  ،طول اثر و سمیت داروهای بی حسی را با هم مقایسه کنند.
 -9غلظت های مختلف دارو های بی حسی را بشناسند.
 -4مفهوم ثابت یونیزاسیون و تاثیر آن را بر نحوه عملکرد داروی بی حسی موضعی شرح دهند.
 -9موارد تجویز و عدم تجویز دارو های بی حسی مختلف را بشناسند و شرح دهند.
 -6انواع تنگ کننده ای عروقی مورد استفاده در داروهای بی حسی موضعی را بشناسند و شرح دهند.
 -7تاثیر انواع تنگ کننده ها را بر ارگان های حیا تی بدن شرح دهند.
 -8مزایا و معایب و همچنین موارد تجویز و عدم تجویز تنگ کننده های عروقی در غلظت های مختلف را بیان کنند.
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصول 9و 4از کتاب Handbook of Local Anesthesia, 6th Edition, 2013

عنوان درس :نوروفیزیولوژی درد و اصول بی حسی موضعی
مدرس :دکتر سیف اله همت

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 1

زمان 9 :ساعت

تاریخ99/7/9-12-19 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

مکان :طبق برنامه تعیین شده

توسط آموزش
هدف کلی :آشنایی دانشجویان با نوروفیزیولوژی درد و نحوه اثر داروهای بی حسی موضعی بر روی اعصاب.
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1نوروفیزیولوژی درد و تقسیم بندی اعصاب محیطی را شرح دهند.
 -2اصول نحوه ایجاد والکتروفیزیولوژی انتقال پیام عصبی را شرح دهند.
 -9نحوه عملکرد اعصاب حسی و تفاوت انواع آ نها در هنگام انتقال پیام عصبی را شرح دهند.
 -4نحوه تاثیر داروی بیحسی موضعی بر اعصاب را شرح دهند
 -9عوال تاثیر گذار بر زمان شروع اثر  ،طول مدت بیحسی و قدرت داروی بی حسی موضعی را شرح دهند.
 -6فارماکولوژی و فاماکوکینتیک داروهای بی حسی موضعی را شرح دهند.
 -7از واکنش های سیستمیک داروهای بی حسی موضعی بر دستگاه های حیاتی بدن آگاه باشند و بتوانند تاثیرات آن را
شرح دهند.

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصول 1و 2از کتاب Handbook of Local Anesthesia, 6th Edition, 2013

عنوان درس :اصول ترمیم زخم
مدرس :دکتر فرشاد وثوقی شهواری

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 1

زمان 1 :ساعت

تاریخ99/9/1 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با روند التیام زخم در بدن انسان
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1مراحل ترمیم زخم را بداند.
 -2نکات مهم و برجسته جراحی در ترمیم زخم را بداند.
 -9عوامل ایجاد اختالل در ترمیم زخم را شرح دهد.
 -4ترمیم در روند اولیه  ،ثانویه و ثالث را توضیح دهد و آن ها را با هم مقایسه کند.
 -9ترمیم استخوان و مبانی ترمیم در ایمپلنت و اسئواینتگریشن را بداند.
 -6دسته بندی و مراحل ترمیم نوروپاتولوژی صورت با منشاء تروما را شرح دهد.
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصل 4و 5از کتاب
Edition,2014

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th

عنوان درس :آشنایی با وسایل جراحی
مدرس :دکتر حسین دباغ

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 1

زمان 1 :ساعت
گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

تاریخ99/9/19 :
مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع وسایل کاربردی جهت خارج کردن دندان و جراحیهای داخل دهان
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع وسایل مورد استفاده در جراحی های ساده و نحوه کاربرد ان ها را شرح دهند.
 -2انواع وسایل مورد استفاده در جراحی های پیچیده و نحوه کاربرد ان ها را شرح دهند.
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصل  6از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

عنوان درس :آشنایی با وسایل جراحی
مدرس :دکتر حسین دباغ

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 1

زمان 1 :ساعت

تاریخ99/9/19 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع وسایل کاربردی جهت خارج کردن دندان و جراحیهای داخل دهان
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع وسایل مورد استفاده در جراحی های ساده و نحوه کاربرد ان ها را شرح دهند.
 -2انواع وسایل مورد استفاده در جراحی های پیچیده و نحوه کاربرد ان ها را شرح دهند.
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصل  6از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

