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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

    :1394ورودی:                         اولنیم سال:                              درمان جامعنام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                 عملی              ظرین                                واحد کارورزی 2:  واحدتعداد

 09123488820شماره تماس:                سارا ولی زادهنام و نام خانوادگی استاد مسئول درس:   

 

 :هدف کلی 

 1دانشجو با گذراندن واحد درمان جامع  انتظار می رود

 .داشته باشد دخیل در این واحد را درمانهای چندگانه در درمان دو یا سه بیمار موفق تشخیص  ، طرح درمان و انجام  توانایی -1

 با توجه به آموزشهای داده شده و بیماران درمان شده، تشخیص ارجاع به متخصصهای مربوطه را داشته باشد. -2

رزیابی شرایط بیمار و تحلیل طرح درمانهای مختلف و اتخاذ بهترین روش درمانی با در نظر گرفتن شرایط مختلف بیماران توانایی ا -3

 داشته باشد.

 بتواند مهارت ارتباط با بیمار را به درستی درک و پیاده کند. -4

 توانایی تشخیص افتراقی بیماریهای دهان، درمان و ارجاع آنها را داشته باشد. -5

 پرونده بیماران را با دقت و به شکل کامل پر کند. بتواند -6

 

 

 :اهداف اختصاصی 
 :حیطه شناختی 

 درمانهای مختلف اندو، ترمیمی، پریو، جراحی و پروتز را به خوبی بداند و انجام دهد . -1

 توانایی تشخیص افتراقی بیماریهای دهان و درمان و ارجاع آنها را بداند. -2

 و تاریخچه و شکایت اصلی و شرایط دهانی ودندانی بیماران تهیه کند. بتواند پرونده کاملی از شرح حال -3

 طرح درمانهای انتخابی و ایده آل را بداند. -4
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 :حیطه رفتاری 

توانایی پاسخگویی به سواالت طرح شده در زمینه چگونگی طرح درمان و چرایی انتخاب آن و همینطور انجام آن با باالترین کیفیت را داشته  -1

 باشد.

 ت انتخاب طرح درمان درست و انجام آن به بهترین وجه را با توجه به شرایط موجود بیمار داشته باشد.اهمی -2

 

 :حیطه عاطفی 

 ااهمبت انتخاب درمان درست، انجام با کیفیت آن ، تشخیص افتراقی و ارجاع بیماران و همین طور تشکیل پرونده جامع و کامل برای بیماران ر -1

 درک کند.

 آموخته های خود در درمانهای کلینیکال بداند.احساس تعهد به  -2

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 
، تمامی مشکالت موجود در  ارائه می شود. دانشجویان باید به هدف تشخیص و طرح درمان درست کارورزیبه شکل دو واحد  1درمان جامع 

بررسی نموده و پس از مشخص کردن درمانهای ایده آل و انتخابی  که متشکل از درمانهای مختلف دندانپزشکیست دهان و دندانهای یک بیمار  را 

قبل از شروع کار کلینیکال، پرونده جامعی در مورد  با تایید اساتید مربوطه به انجام رسانند.بر حسب شرایط موجود و با انجام مشاوره های الزم، 

 یمار نیز پر خواهند کرد.تاریخچه و تشخیص مشکالت ب

در حضور اساتید تمامی رشته های همکار با این واحد برای تمامی  2از کلیه مراحل درمان فتوگرافی تهیه میشود تا آن را در درمان جامع  

 .دانشجویان ارائه دهند

 یک طرح کلی داشتهمختلف را بر اساس  انتظار می رود که دانشجویان توانایی تصمیم گیری درست در مورد  تشخیص و طرح درمان بیماران

درمانها را با حداکثر کیفیت و در زمان مناسب به اتمام برسانند. پرونده های بیماران  دلیل انتخاب طرح درمان ها را برای بیماران بدانند. باشند.

 ا کیفیت خوب تهیه کنند. را به طور کامل ودقیق تکمیل نمایند. فتوگرافی های مورد نیاز را بر اساس آموزش داده شده ب

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

/پاورپوینت مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر نوع  صداگذاری شده/مولتی مدیا

 محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز
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 ارزشیابي  -د

پریو، پروتز، بیماری های دهان، سالمت و جراحی( ارائه خواهد شد. روش ارزیابی این درس توسط گروه های مختلف )اندو، ترمیمی، 

نظارت مستقیم عملکرد بر بالین می باشد.  نمره دانشجو هر جلسه توسط اساتیدی که درمان با نظارت آنها انجام شده است، داده می 

 نمره نهایی با توجه به تقسیم بندی زیر داده می شود. شود.

 
 نمره 20آموزشی ترمیمی   گروه 

 نمره 20گروه آموزشی اندو     

 نمره 20گروه آموزشی پروتز    

 نمره 5گروه آموزشی  بیماری ها   

 نمره  20نمره             جمعا ً  5گروه آموزشی  پریو             

 نمره 5گروه آموزشی سالمت         

 نمره 5گروه آموزشی  جراحی       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


