عنوان درس :اختالالت آب والکترولیت ها
مدرس :دکتر سیف اله همت
زمان 1 :ساعت

واحد :بیماری های سیستمیک 1
تاریخ:طبق برنامه تعیین شده توسط مدیریت درس مربوطه

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 39

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان بااختالالت آب و الکترولیت ها در بدن و اقدامات درمانی مورد نیاز.
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1مفهموم هوموستاز در بدن را شرح دهند.
 -2انواع الکترولیت های مهم در بدن و نحوه تنظیم طبیعی آن را شرح دهند.
 -9انواع شرایط بر هم زننده تعادل الکترولیت ها و نحوه برخورد با آن را شرح دهند.
 -4انواع سرم های موجود را بشناسند و نحوه تجویز و اندیکاسیون استفاده از هریک 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  :مطالب تدریس شده توسط استاد از فصل  9کتابSchwartz's Principles of Surgery, 10th edition

عنوان درس :بیماریهای قارچی و ویروسی
مدرس :دکترنسیم حسینی
زمان  4 :ساعت

واحد :بیماریهای سیستمیک 1

تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 39

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :تعریف و توضیح بیماریهای قارچی و ویروسی و عالئم آنها در بیماران و نحوه مدیریت این بیماران در کارهای دندا
نپزشکی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
-1
-2
-9
-4

درباره بیماریهای قارچی و ویروسی ناحیه دهان اطالعات پایه را داشته باشند.
در مورد هر بیماری عالیم و تظاهرات آن را بدانند.
در مورد نحوه برخورد با این بیماران در هنگام درمانهای دندانپزشکی مطلع باشد.
به طور کلی داروهای مطرح در درمان آنها و نیز نحوه درمان ضایعات دهانی را بدانند

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:

-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
فصل ضایعات سفید و قرمز و نیز فصل ضایعات زخمی کتاب برکت

عنوان درس :بیماریهای قلب و عروق
مدرس :دکترنسیم حسینی
زمان  4 :ساعت

واحد :بیماریهای سیستمیک 1

تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 39

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :تعریف و توضیح بیماریهای قلبی و عروقی و عالئم آنها در بیماران و نحوه مدیریت این بیماران در کارهای دندانپز
شکی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1درباره بیماریهای مختلف سیستم قلب و عروق اطالعات پایه را داشته باشد.
 -2در مورد هر بیماری عالیم و تظاهرات آن را بداند.
 -9در مورد نحوه برخورد با این بیماران در هنگام درمانهای دندانپزشکی مطلع باشد.
 -4به طور کلی داروهای مطرح در درمان هر یک و نیز تداخالت دارویی آنها با داروهای متداول را بداند
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:

-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:

-

فصل بیماریهلی قلبی کتاب فاالس

عنوان درس  :تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی دیابت
مدرس  :دکتر زین الدینی

واحد  :سیستمیک 1

زمان  2 :ساعت

تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 39

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با انواع بیماران دیابتی و مشکالت مرتبط با اعمال دندانپزشکی در این بیماران
اهداف ویژه  :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند :
 -1اتیولوژی و پاتوژنز انواع بیماری های دیابت را شرح دهد.
-2عالئم و نشانه های انواع بیماری های دیابت را شرح دهد.
 -3مشکالت و مالحظات دندانپزشکی مربوط به بیماران دیابت را شرح دهد.
استراتژی آموزشی  :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی  :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسرفرنس ها :
 -فصل فاالس 2119

عنوان درس :بیماری های باکتریال
مدرس :دکتر آثار
زمان 1 :ساعت

واحد :بیماری های سیستمیک 1
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیر گروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 39

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با بیماری های باکتریال ناحیه دهان و فک و صورت
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع بیماری های باکتریایی درگیر کننده ناحیه دهان و فک و صورت شامل :
 -2ز رد زخم ،بادسرخ ،تونزیلیت و فارنژیت استرپتوکوکی ،مخملک ،تونزیلولیتیازیس ،دیفتری ،سیفیلیس ،گونوره،
توبرکولوزیس ،نوما ،اکتینومایکوزیس ،بیماری خراش گربه و سینوزیت را بشناسد.
 -9با نمای کلینیکی و رادیوگرافی بیماری های باکتربایی مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -4نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط باکتری های درگیر کننده ناحیه دهان و فک و صورت مذکور در مورد  1را
بشناسد و قادر به توضیح آن باشد.

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل  5کتاب پاتولوژی نویل 2112

عنوان درس :بیماری های قارچی
مدرس :دکتر آثار
زمان 1 :ساعت

واحد :بیماری های سیستمیک 1
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیر گروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 39

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با بیماری های قارچی درگیر کننده ناحیه دهان و فک و صورت
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -5انواع بیماری های قارچی درگیر کننده ناحیه دهان و فک و صورت شامل :
ک اندیدا آلبیکنس  .هیستوپالسموزیس ،بالستومایکوزیس ،پاراکوکسیدیدییدومایکوزیس ،کوکسیدیوییدومایکوزیس،
کریپتوکوکوس ،موکورمایکوزیس ،آسپرژیلوزیس ،توکسوپالسموزیس و لیشمانیازیس را بشناسد.
 -2با نمای کلینیکی و رادیوگرافی بیماری های قارچی مذکور آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -7نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط قارچ های درگیر کننده ناحیه دهان و فک و صورت مذکور در مورد  1را
بشناسد و قادر به توضیح آن باشد.

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل  2کتاب پاتولوژی نویل 2112

درس :بیماری های ویروسی
مدرس :دکتر داودی
زمان 1 :ساعت

واحد :بیماری های سیستمیک 1
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیر گروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 39

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با بیماری های ویروسی ناحیه دهان و فک و صورت
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -8انواع بیماری های ویروسی درگیر کننده ناحیه دهان و فک و صورت شامل :
هرپس و انواع آن.واریسال زوستر .آبله مرغان  .زونا  .منونوکلوز عفونی  .سرخک .سرخچه .اوریون  .بیماری دست پا دهان و
ایدز را بشناسد.
 -3با نمای کلینیکی و رادیوگرافی بیماری های ویروسی مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -11نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط ویروسهای های درگیر کننده ناحیه دهان و فک و صورت مذکور در مورد  1را
بشناسد و قادر به توضیح آن باشد.
-4انواع تظاهرات دهانی ایدز را شناخته و توصیف کنند.
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل 5کتاب پاتولوژی نویل 2112

عنوان درس  :تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی بیماری های غده تیروئید و آدرنال
مدرس  :دکتر زین الدینی

واحد  :سیستمیک 1

زمان  2 :ساعت

تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 39

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با انواع بیماری های غده تیروئید و آدرنال و مشکالت مرتبط با اعمال دندانپزشکی در این
بیماران
اهداف ویژه  :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند :
 -1انواع بیماری های غده تیروئید و آدرنال را تعریف کند.
 -2اتیولوژی و پاتوژنز بیماری های غده تیروئید و آدرنال را شرح دهد.
 -9عالئم و نشانه های انواع بیماری های غده تیروئید و آدرنال را شرح دهد.
 -4مشکالت ومالحظات دندانپزشکی مربوط به انواع بیماریهای غده تیروئیدوآدرنال راشرح دهد.
استراتژی آموزشی  :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی  :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درس

رفرنس ها :
-

فصل فاالس 2119

عنوان درس  :تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی بیماری های خونی
مدرس  :دکتر بذرگری
زمان  2 :ساعت

واحد  :سیستمیک 1
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 39

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با انواع بیماران خونی و مشکالت مرتبط با اعمال دندانپزشکی در این بیماران
اهداف ویژه  :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند :
 -1اتیولوژی و پاتوژنز انواع بیماری های خونی را شرح دهد.
 -2عالئم و نشانه های انواع بیماری های خونی را شرح دهد.
 -9مشکالت و مالحظات دندانپزشکی مربوط به بیماران خونی را شرح دهد.
استراتژی آموزشی  :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی  :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسرفرنس ها :
 -فصل فاالس 2119

