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هدف و جايگاه آموزشي
راهنماي يادگيري

Guide

: Study

 Study Guideبعنوان ابزاري است که به دانشجو کمک ميکند تا بتواند ،يادگيري
)

خود را در راستاي اهداف مورد انتظار تنظيم کند و بهترين بهرهوري را از فرصتهاي يادگيري داشته باشد.
لذا در مجموعهاي که فراهم شده سعي گرديده تا اطلاعات ضروري براي استفاده هرچه بهتر دانشجويان از
دوره آموزشي بيماريهاي دهان نظري  3ارائه شود.
هدف از ارائه اين درس آشنايي دانشجو با اهداف اختصاصي در هر يک از حيطههاي آموزشي مي باشد.
الف) حيطه هاي دانشي:
 .1علل عفونتهاي ادنتولوژيک را شرح دهد.
 .2علائم درگيري عفوني فضاهاي سر و گردن را بشناسد و توضيح دهد.
 .3قادر به افتراق آبسه و سلوليت باشد.
 .4علل عفونت استخوان و انواع استئوميليت را بشناسد و توضيح دهد.
 .5شايعترين علل لنفادنوپاتي سر و گردن را بداند و توضيح دهد.
 .6داروهاي عامل لنفادنوپاتي را بشناسد.
 .7تستهاي اختصاصي و غيراختصاصي را بشناسد و تفسير کند.
 .8اصول نسخهنويسي صحيح را شرح دهد.
 .9اختلالات حسي مزمن دهان (نورآلرژي تريژمو ،درد آتيپيک صورت ،سوزش دهان ،سندرم اختلال
عمل دردناک عضلات فک و صورت و اختلالات مفصل گيجگاهي فکي) را توصيف کند.
 .11علائم انواع سردرد را بشناسد و توضيح دهد و انواع آن را از هم افتراق دهد.
 .11علائم شايع انواع اختلالات روانشناختي را بشناسد و بتواند جهت ارجاع بيماران اقدام کند.
ب) حيطه هاي نگرشي :
 نسبت به تشخيص عفونتهاي ادنتوژنيک و پيگيري و درمان دقيق بيماران احساس مسئوليت کند.
 به لزوم ارجاع بيماران مشکوک به درگيري فضاهاي گردني باور داشته باشد.
 به لزوم تغيير نگرش زندگي در افراد در معرض سوء مصرف مواد و اختلالات روانشناختي وابسته باور
داشته باشد.
 نسبت به ارجاع بيماران با يافتههاي آزمايشگاهي غيرطبيعي و مشکوک به بيماري سيستميک
احساس مسئوليت کند.
 در مورد تجويز درست داروها و رعايت اصول نسخهنويسي خود را مسئول بداند.
 دردهاي سر و صورت و گردن را بداند و خود را در برابر افتراق منشاء آن مسئول بداند.

هيئت علمي گروه :
خانم دکتر تنکابني
خانم دکتر خيامزاده
خانم دکتر اکبري
خانم دکتر نجفي
خانم دکتر عاقل
خانم دکتر کوپايي
خانم دکتر فلک الافلاکي
روش تدريس :
سخنراني ،پرسش و پاسخ
روش ارزيابي :
روش ارزيابي تکويني در طول دوره (کوئيز گرفتن ،ارزيابي و نمرهدهي دانشجو از طريق بررسي تکاليف
مربوطه)
روش ارزيابي نهايي (امتحان پايان ترم بصورت چند گزينه اي و تشريحي و پاسخ کوتاه)
روش محاسبه نمره :
کوئيز در نمره نهايي پايان ترم تاثير داده ميشود .در طول ترم ممکن است تکاليفي در سيستم نماد براي
شما قرار داده شود که لطفا نسبت به انجام به موقع آن دقت فرماييد.
مقررات :

در صورت حضور بعد از استاد ،خروج قبل از پايان زمان کلاس و ورود و خروج در طي
زمان کلاس آن جلسه به منزله غيبت خواهد بود.
تعداد دفعات مجاز غيبت در کلاس  :طبق ضوابط و قوانين آموزش
در صورت تغيير ضوابط حضور وغياب از نظر اساتيد مربوطه مراتب در جلسات کلاس توضيح
داده مي شود.
عرصه آموزشي  :کلاس درس 1

زمان کلاس  :سه شنبه 54:8-54:8

 دقيقه آن جلسه از کلاس به11 حضور در کلاس راس ساعت مقرر بايد انجام شود و در صورت تاخير بيش از
 ورود و خروج غيرمعمول و غيرمتعارف در کلاس در زمان تدريس و بدون.عنوان غيبت منظور خواهد شد
.اجازه و هماهنگي با استاد مربوطه ميتواند باعث منظورشدن آن جلسه به عنوان غيبت گردد
 دانشجوياني که به دليل عدم کسب نمره قبولي مجبور به گذراندن واحد درس هستند قبل از شروع:نکته
کلاس جهت تصميمگيري در مورد نحوه حضور در کلاس بايد قبل از شروع برنامه کلاس تئوري با مدير گروه
.هماهنگي لازم را انجام دهند و در غير اينصورت اجازه حضور در جلسه امتحان را نخواهند داشت
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مسوول درس:
دکتر ارغوان تنکابني
لنفادنوپاتي گردني ( 2جلسه -خانم دکتر تنکابني)
دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود :
 نقش عروق انفاوي و غدد لنفاوي بدن را شرح هد.
 عمل آناتوميک نواحي درناژ گرههاي لنفاوي سر و گردن را نام ببرد.
 انواع لنفادنوپاتي را بشناسد.
 خصوصيات مهم تشخيصي در بررسي غدد لنفاوي را نام ببرد.
 شايعترين علل لنفادنوپاتي گردني را نام ببرد و شرح دهد.
 سوالات مهم در گرفتن تاريخچه در بيمار مبتلا به لنفادنوپاتي را شرح دهد.
 مراحل معاينه در بيمار مبتلا به لنفادنوپاتي را شرح دهد.
 بررسيهاي پاراکلينيکي مربوط به تشخيص علل لنفادنوپاتي را بداند.
عفونتهاي ادنتوژنيک (2جلسه -خانم دکتر فلک الاافلاکي)
دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود :
 علائم کلينيکي پالپيت حاد و مزمن را مقايسه کند.
 علائم کلينيکي و راديوگرافي پريودنتيت پرياپيکال حاد را شرح دهد.
 علائم کلينيکي و راديوگرافي پريودنتيت پرياپيکال مزمن را شرح دهد.
 علائم کلينيکي آبسه پريودنتال را بشناسد.
 علائم کلينيکي آبسه حاد و مزمن آلوئولار را شرح هد.
 درگيري فضاهاي صورتي خاص مرتبط با عفونتهاي دنداني مختلف را بشناسد.
 تعريف آنژين لودويگ و علائم کلينيکي آن را بداند.
 نماي کلينيکي و مسير سلوليت را بشناسد.
 نماي کلينيکي و راديوگرافي پريکرونيت را بشناسد.
 علائم استئوميليت حاد و مزمن را شرح دهد.
 علائم استيئت آلوئولار را بشناسد.
 علائم استئوميليت گاره و نماي کلينيکي آن را شرح دهد.

آشنايي با دردهاي صورتي -دهاني (2جلسه -خانم دکتر نجفي)
دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود :
 مفهوم درد را براساس آخرين تعريف بينالملل بيان نمايد و يک مقياس استاندارد براي اندازهگيري
درد شرح دهد.
 دردهاي دهاني -صورتي با علل ناشناخته را طبقهبندي نمايد.
 دردهاي نورآلرژي را تعريف نموده و نورآلژي تريژنيتال ،کلوسوفارنژيال و اکسيپيتال را بيان نمايد.
 درمان و  managementدردهاي نورآلرژيک را شرح دهد.
 دردهاي صورتي با غشاء عروقي را تعريف کند.
 آرتريت کرانيال را به اختصار شرح داده و درمان آن را شرح دهد.
 سردرد خوشهاي را تعريف و درمان آن را بيان نمايد.
 تشخيص افتراقي هميکرانيال حملهاي مزمن و سردرد خوشهاي را بيان کند.
 اتيولوژي واتوژنز و علائم کلينيک انواع ميگرن را شرح داده و مهمترين درمان موجود براي ميگرن را
بيان کند.
 تشخيص افتراقي دردهاي صورتي TMJ ،و سينوزيت را تعريف کنيد.
آشنايي با سردرد (1جلسه-دکتر نجفي)
دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود :
 سردردهاي ميگرن Tension ،و کلاستر را بشناسد.
 علائم هرکدام از سردردها را بداند و توضيح دهد.
 روش درمان سردردها را توضيح دهد.
 علل افتراق سردردها از ساير دردهاي سر و صورت و گردن را توضيح دهد.
آشنايي با اختلالات روانشناختي (2جلسه -خانم دکتر کوپايي)
دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود :
انواع بيماريهاي سايکولوژيک از جمله افسردگي  ،دمانس  ،اسکيزوفرني  ،بيماري دو قطبي  ،و اعتياد را
بشناسد
با علايم و نشانه هاي بيماريهاي فوق آشنا باشد
درمان پزشکي اين بيماريها را بداند
با عوارض و علايم دهاني اين بيماريها آشنا باشد
ملاحظات دندانپزشکي خاص اين بيماران و نحوه درمان آنها را بداند.

آشنايي با تستهاي سرولوژيک و تستهاي غير اختصاصي (4جلسه -دکتر عاقل)
دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود:
-1آزمايش شمارش سلول هاي خوني را به تفکيک ذکر کند.
-2بيماري ها و مشکلات در ارتباط با افزايش و کاهش مارکر هاي سلول خوني را بداند.
-3تست هاي آزمايشگاهي در رابطه با ارگان خاص را توضيح دهد.

آشنایی با تست های اختصاصی( 2جلسه-دکتر عاقل)
دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود:
 تستهاي اختصاصي بيماري ديابت را درخواست دهد.
 تستهاي اختصاصي بيماري تيروييد را توضيح دهد.
 تستهاي اختصاصي بيماري ايدز را درخواست کند.
 تستهاي اختصاصي بيماري هاي خون و خونريزي دهنده را نام ببرد.
 تستهاي اختصاصي بعضي بيماري هاي اتو ايميون را درخواست دهد.
 تستهاي اختصاصي بيماري کليوي و کبدي را بيان کند.

فارماکولوژی(2جلسه-دکتر کوپایی)
دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود:
فارماکولوژي ( دکتر کوپايي –  2جلسه )
اصول پايه دارو شناسي را بداند.
انواع داروهاي مورد استفاده در دندانپزشکي شامل آنتي بيوتيک ها  ،دارو هاي ضد ويروس  ،انواع ضد
درد ها  ،کورتيکو استروييد ها و  ...را بشناسد و با مکانيسم عمل آنها آشنا باشد .
عوارض جانبي دارو هاي فوق را بداند
از کاربرد آنها و نحوه تجويز آنها در بياريهاي مختلف آگاه باشد
دوزاژ و نحوه مصرف آنها را بداند.

