عنوان درس :اصول جراحی های قبل از پروتز و ایمپلنت
مدرس :دکتر فرشاد وثوقی شهواری

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 2

زمان 3 :ساعت

تاریخ91/9/51-22 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 92

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع جراحی های قبل از پروتز و ایمپلنت.
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -5انواع جراحی آماده سازی بافت نرم و سخت فک را تعریف کند و موارد ارجاع آن را توضیح دهد.
 -2وستیبولوپالستی را تعریف کند و اصول آن را بیان نماید
 -3اصول جراحی در هایپرپالزی ها ،توبروزیته و حذف نسوج هایپرپالستیک ،نسج نرم ،فرنکتومی و  ....را بیان کند.
 -4اصول اولیه ایمپالنتولوژی دهان 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  31از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

عنوان درس :اصول برخورد با بیماران استئوپروتیک تحت درمان با بیس فسفونات ها.
مدرس :دکتر فرشاد وثوقی شهواری

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 2

زمان 5 :ساعت

تاریخ91/9/5 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 92

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با پاتولوژی بیماری و نحوه برخورد با بیماران استئوپروتیک تحت درمان با بیس فسفونات ها .
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -5انواع داروهایی که در درمان استئوپروز استفاده می شوند و دسته بندی آ نها را بداند.
 -2مکانیسم عمل هر کدام از دسته های دارویی در بدن را توضیح دهد و مقایسه کند.
 -3اثرات جانبی داروها بر روی استخوان های فکین را بداند.
 -4مرحله بندی ضایعات حاصل از مصرف داروها را شرح دهد.
 -1پروتکل درمان ضایعات را بر اساس مرحله بندی ضایعات بداند.
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 :
)Oral and maxillofacial surgery 3-Volume Set,2nd Edition (FONSECA

عنوان درس :اصول پیوند و بازسازی نسج نرم و سخت ناحیه فک و صورت
مدرس :دکتر سیف اله همت

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 2

زمان 4 :ساعت

تاریخ 91/7/59-22:و 91/8/3-51

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 92

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان بااصول انجام پیوند در نسج نرم و سخت .اشنایی با انواع مواد پیوندی و نحوه کاربرد آن ها.
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -5مفهموم پیوند استخوان را شرح دهند.
 -2فازهای پیوند استخوان و ترمیم آن را شرح دهند.
 -3انواع پیوند را بیان کنند و مزایا و معایب هریک را شمارند.
 -4انواع تکنیک های برداشت پیوند استخوان و قرارگیری در محل پذیرنده را شرح دهند.
 -1نکات کلیدی کیفیت نسج نرم جهت انجام پیوند را برشمارند.
 -2عوارض احتمالی تکنیک های جراحی پیوند 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  92از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

عنوان درس :اصول جراحی ارتوگناتیک
مدرس :دکتر حسین دباغ

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 2

زمان 1 :ساعت

تاریخ91/7/52 - 91/7/1 -91/2/29 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 92

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با اصول جراحی ارتوگناتیک
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -5ناهنجاریهای فک و صورت و عوامل زمینه ساز و دخیل در ایجاد آنها را شرح دهد.
 -2نحوه ارزیابی و بررسی اختالالت و طبقه بندی انواع مختلف را توضیح دهد
 -3اندیکاسیون و کنتراندیکاسیون درمان ناهنجاریهای صورت را توضیح دهد
 -4مراحل مختلف درمان ناهنجاریها و مراتب درمان را تشریح نماید
 -1عوارض و مشکالت ناشی از درمان و عدم درمان را بداند
 -2روشهای مختلف درمان ناهنجاریها و ارتباط بین نوع اهنجاری و روش درمانی را تشریح نماید
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  22از کتاب
Edition,2014

Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th

عنوان درس :اصول جراحی های زیبایی صورت
مدرس :دکتر فرشاد وثوقی شهواری
زمان2 :ساعت

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 2
تاریخ91/8/57-24 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 92

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با اصول و انواع جراحی های زیبایی در صورت.
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -5تغییرات سن و پیری در صورت را شرح دهد.
 -2آنالیز صورت را به لحاظ زیبایی شرح دهد.
 -3روش های غیر جراحی برای جوانسازی و زیبایی صورت را بیان نماید و با هم مقایسه کند.
 -4روش های جراحی برای زیبایی صورت را بیان کند.
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  27از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

عنوان درس :اصول جراحی های پری رادیکولر
مدرس :دکتر فرشاد وثوقی شهواری

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 2

زمان 2 :ساعت

تاریخ 91/9/29 :و 91/51/2

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 92

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با اصول و تکنیک های جراحی های پری رادیکولر.
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -5وضعیت کلینیکی دندان با درمان ریشه را از نظر عفونت ،پریودونتیک ،وضعیت پوسیدگی کروان ،درد در اثر ضربه و
فیستول دهانی ارزیابی کند.
 -2وضعیت پرکردگی ریشه ،وجود ضایعه پری اپیکال یا سیست ها و تومورهای خوش خیم وسیع را از نظر رادیگرافی
ارزیابی کند.
 -3موارد کاربرد و عدم کاربرد روش جراحی در حالت های متفاوت را بیان کند.
 -4روش های فلپ در اکسپوز نمودن ریشه دندان شرح دهد.
 -1ابزارهای مورد استفاده در روش های مرسوم و نوین را در قطع ریشه مقایسه کند.
 -2موارد تجویز و عدم تجویز رتروگرید  fillingرا توضیح دهد.
 -7مقدار متناسب ظول ریشه قظع شده و ریشه باقیمانده و خظر احتمالی را ارزیابی نماید.
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  58از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

عنوان درس :تکنولوژی های نوین در جراحی فک و صورت
مدرس :دکتر فرشاد وثوقی شهواری
زمان 2 :ساعت

واحد :جراحی دهان  ،فک وصورت نظری 2
تاریخ91/51/53 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 92

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع تکنولوژی های نوین مورد استفاده در جراحی های فک و صورت.
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -5روش های جراحی کم تهاجمی که برای درمان شکستگی ها و ضایعات پاتولوژیک استفاده می شود را بدانند و با روش
های معمول مقایسه کنند.
 -2کاربرد مدل های استریولیتیک در جراحی های فک و صورت را بدانند و با روش های رایج دیگر مقایسه نمایند.
 -3با روش های جراحی به واسطه  Navigationدر ایمپلنتولوژی آشنا شود.
 -4با تکنولوژی دیجیتال در جراحی های فک و صورت آشنا شود.
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  :ژورنال Oral & Maxillofacial Surgery Clinics of North America
ژورنال Oral and maxillofacial surgery
)Oral and maxillofacial surgery 3-Volume Set,2nd Edition (FONSECA

