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 : هدف و جایگاه آموزشي

آشنایی شما دانشجویان محترم با واحد درسی مربوطه قبل از حضور در بخش است  این  هدف از تهیه این طرح درس

حضور منظم و نمره نهایی شما شامل  ماه شما در بخش می باشد. 1واحد عملی که به منزله حضور  2درس بصورت 

ش خامتحان ورود به بمرتب در بخش، انجام کار عملی محوله، انجام سمینار در بخش طبق زمان و موضوع تعیین شده، 

شما در بخش یک برگ شامل عملکرد عملی دارید که در پایان روز باید به  و امتحان خروج از بخش عملی می باشد.

 امضای استاد مربوطه آن روز برسد.

        :Log Bookچگونگي تکميل 

  باشد.تکمیل فرم توسط دانشجو و تایید آن توسط استاد مربوطه در هر روز الزامی می 

 اعالم شده ضروری است.قررات درون بخشی رعایت کامل م 

  ایید. بدیهی اقدام نمبرگه فعالیت بخش به تکمیل  ،کمال دقت،صداقت و بدون مخدوش شدن اطالعاتلطفا در

 ،موجب تضییع حقوق شما خواهد شد.است عدم تکمیل مناسب

 داده می شود و در پایان دوره جهت ،پس از تکمیل در بخش  به منشی بخش تحویل برگه فعالیت روزانه

 بررسی به مدیر آموزشی گروه تحویل داده خواهد شد.

  در صورتی که از دانشجو خواسته شد عالئم حیاتی بیمار را ثبت کند باید در الگ بوک ذکر شده و بطور

 مشخص برای انجام آن از استاد و منشی بخش امضا بگیرد.

  در صورتی که در طول ترم بیمار ویژه(ایcase داشتید الزم است پرونده زرد و برگه مربوطه را نیز از خانم )

 منشی دریافت نموده وتکمیل نمایید.

  در صورت وجود سابقه بیماری سیستمیک الزم است برگه مربوطه را تهیه و پس از تکمیل به استاد خود

 تحویل دهید.

  اهداف اختصاصي در هر یک از حيطه هاي آموزشي :

 هاي دانشي :الف ( حيطه 
 شاخصهای نرمال مخاط دهان را بشناسد. .1

 اکلوژن را بشناسد و آنها را از هم افتراق دهد.اکلوژن و مال .2

 تغییرات مورفولوژی و ساختاری دندانی را تشخیص دهد. .3

 تظاهرات دهانی مالحظات دندانپزشکی بیماران مبتال به افزایش فشارخون را تشخیص دهد. .4

 رتی بیماری دیابت را تشخیص دهد.تظاهرات دهانی، فکی و صو .5

 تظاعرات دهانی، فکی و صورتی بیماری تیروئید را تشخیص دهد. .6

 تظاهرات دهانی، فکی و صورتی بیماری آدرنال را تشخیص دهد. .7

 تظاهرات دهانی، فکی و صورتی بیماری قلبی و عروقی را تشخیص دهد. .8

 اصول توصیف ضایعات دهان را بشناسد. .9

 کودکان و نوجوانان را تشخیص دهد.ضایعات دهانی شایع  .10

 ب( حيطه ها ي نگرشي :

 در برابر  افراد سالمند و مبتالیان به بیماری های سیستمیک احساس مسئولیت کند. .1

 در برابر افراد دردمند احساس مسئولیت داشته باشد. .2

 کنترل عفونت را باور داشته باشد و در برابر انجام آن احساس مسئولیت کند. اصول .3

 ول رفتار با بیمار و همکاران باور داشته باشد.به اص .4

 

 



 

 ج( حيطه هاي مهارت عملي:

 اصول انواع معاینات دهان، سر و گردن را بشناسد. .1

 اصول معاینات در موارد اورژانس را بشناسد. .2

 مالحظات دندانپزشکی را در طرح درمان بیماری دیابت رعایت کند. .3

 بیماریهای تیروئید رعایت کند.مالحظات دندانپزشکی را در طرح درمان  .4

 مالحظات دندانپزشکی را در طرح درمان بیماریهای فشارخون رعایت کند. .5

 مالحظات دندانپزشکی را در طرح درمان بیماریهای آدرنال رعایت کند. .6

 مالحظات دندانپزشکی را در طرح درمان بیماری قلبی و عروقی رعایت کند. .7

 

     حداقل هاي آموزش
  کنفرانسهای داخل بخشی و سمینارشرکت فعال در 

  مورد و آشنایی با شاخصهای نرمال دهان 15معاینه و تشکیل پرونده غربالگری حداقل 

 مقررات درون بخشي : 

 این مقررات الزم االجرا بوده وهيچ تغييري در آن داده نخواهد شد

   هر دانشجو موظف است که در اولين روز بخش یک قطعه عکس خود را جهت الصاق به

requirement  به خانم منشي تحویل دهد ودر غير اینصورت آنروز به عنوان غيبت محسوب مي

 پس از این تاریخ هيچ عکسي تحویل گرفته نخواهد شد.  شود.

 صبح و یا خروج قبل  9ورت عدم حضور راس ساعت باشد. در صتاخیر از بخش به هیچ عنوان قابل بخشش نمی

 نمره از نمره نهایی واحد عملی کسر خواهد شد. 1آن روز غیبت بوده و  12از ساعت 

  در صورتی که غیبت شما با تایید مدیریت گروه موجه باشد باید یک روز به عنوان جبران غیبت در بخش حضور

 پیدا کنید.

 ا وجود ندارد و حضور در بخش طبق لیست آموزش خواهد بود.ههیچگونه امکان جابجایی از رتیشن 

 ممنوع بوده در صورت مشاهده به عنوان بدون هماهنگی تبلت  و تاپ، موبایلاستفاده از هر نوع وسیله مثل لپ

 غیبت از آن جلسه در بخش خواهد بود.

 دانشجویی با ظاهر نامرتب، آشفته و نامنظم و خصوصاً خالف اصول کنترل عفونت اجازه حضور در بخش را  هر

به همراه کفش  با آستین بلند و دگمه های بستهساده لباس مناسب بخش شامل روپوش سفید نخواهد داشت.

الک و ناخن مصنوعی  از مناسب جهت خانمها و همچنین عدم استفاده آبی و جوراب مناسب و مقنعه یا روسری

 . جهت اطالع بیشتر به لینک زیر مراجعه شود: است

 (http://publicrelations.tums.ac.ir/UserFiles/File/Gharaiean/1393/Picture.jpg) 

  نمره از  %50و در صورت عدم کسب بوده  تنکابنیبه بخش با سرکار خانم دکتر امتحان ورود هماهنگی جهت

 .واحد عملی وجود نداردکردن امکان طی



 افتادن اتفاق شود و هیچ نوع امکان جابجایی زمان یا تاریخ وجود ندارد و در صورتاز روز دوم سمینارها شروع می

برنامه سمینارها بصورتی است که در یک روز بیش از یک موضوع و در  گیرد.نمره سمینار به دانشجو تعلق نمی

استاد با را از قبل مربوط به سمینارها  یکلیه هماهنگی هاگ نمی شود.روز پایانی بخش هیچ سمیناری هماهن

 شود.انجام  روز سمینار مربوطه

 ن دانشجو و محیط کارأآراستگی ظاهری متناسب با ش 

  در محل قابل رویتپوشش مناسب شامل روپوش با اتیکت شناسایی 

 ، پرسنل و بیماران رعایت اصول اخالقی در برخورد با اساتید 

 حضور و غیاب  قوانین آموزشی مربوط به رعایت 

 ، بدون هماهنگی با مدیر گروه عدم هرگونه جابجایی در برنامه آموزشی 

 کسب حداقل نصف نمره در امتحان کتبی ورود به بخش 

 هيئت علمي گروه:

 

 زادهخانم دکتر مینا خیام

 خانم دکتر ندا اکبری

 خانم دکتر مریم کوپایی

 خانم دکتر ارغوان تنکابنی

 : یاد دهي و یادگيري  روش

 و ارائه کیس سمینار بصری ،گروه های کوچک ، –شبیه سازی از طریق وسایل سمعی  آموزش بر بالین بیمار ،

 روش ارزیابي :

 بر بالین بیمار( و عملی رت های علمیاروش ارزیابی تکوینی در طول دوره )مه

از سمینارهای داخل بخش و شفاهی در بالین بیمار( و  کتبیروش ارزیابی نهایی )امتحان ورود و پایان بخش به صورت 

 شود.امتحان عملی پایان بخش که بطور مفصل در ادامه توضیح داده می

 سمینار تاقا –کلینیک   مکان آموزشي :  

 روش محاسبه نمره :
 نمره عملی شامل قسمتهای زیر است: 20

شامل کلیه اصول  تشریحی، تستی یا پاسخ کوتاه ؛ مواد درسی این امتحاننمره 3امتحان ورود به بخش  .1

 .معاینات و آناتومی سر و گردن می باشد

، ؛ مواد درسی این امتحان شامل مطالب تعیین شده از سمینار های واحد عملی نمره 6امتحان خروج از بخش  .2

 است شده در بخش  کیس های مطرحو 

شامل معاینه کامل یک بیمار زیر نظر استاد در روز امتحان عملی  .نمره 3امتحان عملی در روز آخر بخش  .3

، در صورت اعالم آمادگی دانشجویان می توانند در هفته آخر روتیشن بطور داوطلبانه  پایانی بخش خواهد بود

  امتحان بدهند.

 و آمادگی کامل در ارائه مطلب نمره Power Point 3سمینار همراه با تهیه  .4

5. Case report 2 نمره 

 نمره 1اصول کنترل عفونت رعایت  .6

 نمره 2معاینه و تشکیل پرونده یک بیمار از بخش دردهای فک و صورت  .7

 سایر موارد زیر نیز در طول دوره از نظر مقررات بخش حائز اهمیت خواهد بود.



 اتید انجام شود.با هماهنگی با اسصرفا حضور به موقع در بخش و خروج از بخش  .8

الش جهت متقاعد ساختن بیمار به انجام درمان ها یا مشاوره های پزشکی الزم ، نحوه رفتار با بیمار ) نظیر ت .9

 راهنمایی بیمار جهت ارجاع به بخش های مربوطه و...( 

 نحوه رفتار با اساتید ، پرسنل و سایر دانشجویان .10

 ی(میزان دقت در تکمیل صحیح پرونده بیمار )شامل گرفتن تاریخچه پزشکی و معاینات داخل وخارج دهان .11

 میزان تسلط در تفسیر کلیشه های رادیوگرافی مورد لزوم بخش .12

 میزان احاطه در ارزیابی نتایج حاصله از  تاریخچه ،معاینات بالینی و پاراکلینیکی .13

 مشارکت فعال در بحث های گروهی و یا انفرادی .14

 باط فردیضرعایت اصول کنترل عفونت مصوب دانشکده وان .15

 تنظیمی بخشحضور به موقع در برنامه های  .16

کتبی ورود به بخش را کسب توجه : دانشجویان محترم برای ورود به بخش الزم است حداقل نصف نمره امتحان 

 نمایند.
 

 فهرست مراجع مطالعاتي دانشجو:
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  ارغوان تنکابنیدکتر مسول درس:  

 

 داخل بخش: کنفرانس

 عنوان منابع توصيه های استاد

 2-7صفحات  Langlaisکتاب  

 18-24صفحات  Langlaisکتاب 

 -26تا  29صفحات Langlaisکتاب 

15-14-9-8 
 

 22تا Langlais 25کتاب 

 
 

 32تا35صفحات  Langlaisکتاب 

 

-44تا47صفحات  Langlaisکتاب 

 38تا41

-68-69صفحات  Langlaisکتاب 

57-56 

 

 

 

 

1-                                       

2-                             

 اکلوژن مفصل فکیاکلوژن و مال  -3

 

ترمینولوژی توصیفی و تشخیصی ضایعات  -4

 دهان

 ضایعات دهانی شایع کودکان  -5 

 اختالالت مورفولوژی دندانی -6

 

 تغییرات ساختار دندانی -7

 

 

 

 داخل بخش:  سمينار

 عنوان منابع توصيه های استاد

بیماریهای قلبی شایع، اندوکاردیت باکتریال و  -Falace 1کتاب  

 مالحظات دندانپزشکی

 افزایش فشارخون و مالحظات دندانپزشکی -2

 اختالالت غدد آدرنال و مالحظات دندانپزشکی -3

Normal Variation 

Basic  Lesion 



 اختالالت غده تیروئید و مالحظات دندانپزشکی -4

 دیابت و مالحظات دندانپزشکی -5

 
 

 

 

 

 

 مهارت هاي باليني:  
 

 عنوان مراحل عملیاتی توصیه های استاد

 1-Demograohic Iinformation 

2-Chief  Complaint 

3-Present  Illness 

4-Past Medical  HX 

5-Drug  HX 

7-Family  HX 

8-Social  HX 

9-Occupational  HX 

10-Dental  HX 

11-Physical  Examination 

اصول رفتار با بیمار و آشنایی 

 با تشکیل پرونده غربالگری و

گرفتن تاریخچه کامل و دقیق 

 بیمار

 1-NL  of  lips 

2-NL  of ventral  and  dorsal  

surface  of  the  tongue 

3- Tonsils  NL of floor  of  the  

mouth 

4-NL  of hard  and  soft  palate  

5- NL  of  buccal mucosa 

انجام معاینات داخل دهانی و 

 آشنایی با شاخص های نرمال

 دندان 

   Test تشخیص ضرورت انجام-1 

 آشنایی با انواع تست ها وتفسیر آنها-2

به روش  vitalityانجام انواع تست های -3

 صحیح

نتیجه گیری نهایی از تفسیر تستها و طرح -4

 درمان
 

 

                         vitality Testانجام 

 در موارد الزم       

         

 معاینات خارج  دهانی انجام انجام فعالیت خارج دهانیتشخیص ضرورت -1 



آشنایی با اتیولوژی مشکالت شایع  و ابتدایی -2

 عضالت جونده و مفصل گیجگاهی فکی 

انجام معاینات مفصل گیجگاهی عضالت -3

غده  –غدد بزاقی  –جونده و غدد لنفاوی 

 تیروئید ،اعصاب مغزی 

تفسیر اطالعات به دست آمده و نتیجه گیری -4

 از انجام معاینات

 هدف : 

تشخیص اولیه بیماری های سیستمیک بیمار و 

آگاهی از وضعیت بیمار در حین و یا پس از 

اقدامات دندانپزشکی دچار مشکالت پزشکی 

گردد و دانشجو باید با تعداد نفس نرمال بیمار و 

عالئم تنفس های غیر طبیعی و ضایعات مربوطه 

ه باعث ازدیاد درجه حرارت بدن و عواملی ک

درجه حرارت بدن می شود و با تعداد ضربان 

قلب نرمال در بیماری هایی که ضربان سیستم 

قلب را غیر طبیعی می داند و با نحوه و روش 

های گرفتن فشار خون و کاربرد آن در 

دندانپزشکی و عواملی که باعث اشتباه در گرفتن 

 فشار خون می گردد آشنا گردند.

یم حیاتی انجام مراحل عال

 بیمار 

جهت تشخیص پوسیدگی  BW درخواست -1 

 و جرمهای زیر 

 در صورت نیاز PAو   OPG درخواست -2

و      بررسی ارتباط بین یافته های کلینیکی   -3

 گرافیکبیمار با یافته های رادیو

 درخواست رادیوگرافی

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 گزارش کلي از بيماران در طول یک دوره :

 نام بيمار تاريخ مراجعه شکايت اصلي تشخيص اوليه طرح درمان شرح درمان استادامضاء 

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 

 



 

 

 

 کنفرانس ها:ارائه سمينار و 

 (صحیح الف(کیفیت ارائه سمینار توسط دانشجو )جمع آوری مطالب و استفاده از منابع

 ب( جمع آوری مطالب و استفاده از مراجع مناسب

 ژی جدید آموزشیج(استفاده ازتکنولو

 و بیان مناسب  presentation د(نحوه

 ب( کيفيت مشارکت در کنفرانس هاي ارائه شده در بخش:

با سابقه بیماری سیستمیک و یا بیمارانی که به علت یک ضایعه دهانی  تعیین مالحظات دندانپزشکی در بیمارانجهت 

خاص نیاز به پیگیری دارند، یک برگه جداگانه در بخش وجود دارد که در روزهایی که بیمار شما حائز این شرایط بود 

دهید. بدیهی است عدم انجام این کار به منزله نقص تحویل میبرگه را تحویل داده و موارد مربوطه را بصورت مکتوب 

 .شوددر کار بخش بوده و از نمره عملی کم می

 

 

 

 
 


