عنوان درس :اصول بیوپسی
مدرس :دکتر حسین دباغ

واحد :تشخیصی نظری 1

زمان 1 :ساعت

تاریخ59/8/62 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 59

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با اصول بیوپسی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع روشهای مختلف بیوپسی را شرح دهد.
 -6نحوه انجام بیوپسی در ضایعات مختلف پاتولوژیک 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  66از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

عنوان درس :بیوپسی
مدرس :دکتر داودی
زمان 1 :ساعت

واحد :دندانپزشکی تشخیصی1
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 59

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با بیوپسی و انواع آن
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:

 -1بیوپسی و انواع آن را بشناسند.
 -6اندیکاسیون های انجام بیوپسی را شرح دهند.
 -9کنترا اندیکاسیون های انجام بیوپسی را شرح دهند.
 -4شرایط نگهداری نمونه پس از انجام بیوپسی را شرح دهند.
 -9انواع محلولهای نگهداری نمونه را نام ببرند.
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:
-

مطالب ارایه شده در کالس

عنوان درس :انواع معاینه واصول آن و مهارت های ارتباطی و اصول مشاوره و ارجاع
مدرس  :دکتر زین الدینی
زمان  6 :ساعت

واحد :تشخیص  1نظری
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 59

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع معاینه و موارد استفاده از آن
اهداف ویژه  :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند :
 -1انواع معاینه را توضیح دهد.
-2موارد استفاده از معاینه کامل را نام ببرد.
-3موارد استفاده از معاینه مختصر را نام ببرد.
-4اجزا معاینه کامل 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  1برکت 6119 -فصل  1فاالس 6119

عنوان درس :معاینه اعصاب کرانیال،غدد لنفاوی،غدد بزاقی،غده تیرویید،مفصل گیجگاهی و فکی
مدرس  :دکتر سمانه بذرگری
زمان  6 :ساعت

واحد :تشخیص  1نظری
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 59

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع معاینه و موارد استفاده از آن
اهداف ویژه  :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند :
 -1انواع معاینه را توضیح دهد.
 -6معاینه اعصاب کرانیال،غدد لنفاوی،غدد بزاقی،غده تیرویید،مفصل گیجگاهی و فکی را توضیح 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  1برکت 6119

-

فصل  1فاالس 6119

عنوان درس :شناخت و معاینه شاخص های طبیعی داخل دهان
مدرس  :دکتر سمانه بذرگری
زمان  6 :ساعت

واحد :تشخیص  1نظری
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 59

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با شاخص های طبیعی داخل دهان و افتراق آنها با ضایعات پاتولوژیک
اهداف ویژه  :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند :
-

شاخص های طبیعی داخل دهان را توضیح دهد و از ضایعات پاتولوژیک تفریق 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  1برکت 6119 -فصل  1فاالس 6119

عنوان درس :روشهای نوین و کمک تشخیصی در پاتولوژی
مدرس :دکتر داودی
زمان 1 :ساعت

واحد :دندانپزشکی تشخیصی1
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 59

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان انواع روشهای کاربردی جدید در پاتولوژی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1روشهای کاربردی و کمک تشخیصی پاتولوژی را نام ببرند.
 PCR -6را شرح داده وکاربرد آن در پاتولوژی را بشناسند.
 -9مراحل انجام  PCRرا به ترتیب شرح دهند.
 -4انواع روشهای ایمونوهیستوشیمی را شناخته و شرح دهند.
 -9مراحل انجام ایمونوهیستوشیمی را به ترتیب شرح دهند.
 -2مراحل انجام فلوسیتومتری را به ترتیب شرح دهند.
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:
-

مطالب ارایه شده در کالس

عنوان درس :انواع معاینات ( دو دستی یا دو انگشتی)
مدرس :دکترنسیم حسینی
زمان 6 :ساعت

واحد :تشخیص  1نظری
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دروه دندانپزشکی عمومی ورودی 59

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آموزش نحوه انجام معاینه و نیز مورد کاربرد هر روش در ساختارهای دهان و فک و صورت
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:

-

نحوه انجام معاینات داخل و خارج دهانی را به صورت عینی در ساختارهای داخل و خارج دهانی فرا گیرد.

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 معاینات کتاب بریکر

درس :مبانی پاتولوژی دهان
مدرس :دکتر داودی
زمان 1 :ساعت

واحد :دندانپزشکی تشخیصی1
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 59

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با پاتولوژی و اصطالحات رایج در آن
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:

 -1انواع پاتولوژی را نام برده و کاربرد هرکدام را بیان نمایند.
 -6انواع آسیب های سلولی و محرکهای ایجاد آن را نام ببرند.
 -9انواع پاسخ ها ی سلولی به آسیب شامل  :هایپرپالزی  .هایپرتروفی.آتروفی.متاپالزی ونکروز را شناخته و شرح دهند.
 -4انواع نکروز را نام برده و شرایط ایجاد هر کدام را بشناسند.
 -9آپوپتوز و شرایط ایجاد آنرا شناخته و شرح دهند.
 -2اتوفاژی را توصیف نمایند.
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:
-

مطالب ارایه شده در کالس

عنوان درس :عالیم عینی و ذهنی
مدرس :دکترنسیم حسینی
زمان 6 :ساعت

واحد :تشخیص  1نظری
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دروه دندانپزشکی عمومی ورودی 59

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :تشریح تعریف و روش تشخیص عالیم عینی و ذهنی در بیماران
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
-

عالیم عینی و ذهنی را افتراق دهد و در تشخیص آنها در بیمار توانمند 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 معاینات کتاب بریکر

