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 اه آموزشي                  هدف و جايگ

 ،بتواندکند تا ابزاري است که به دانشجو کمک مي بعنوان          نماي يادگيري               راه 

ري هاي يادگيوري را از فرصتانتظار تنظيم کند و بهترين بهره يادگيري خود را در راستاي اهداف مورد

اي که فراهم شده سعي گرديده تا اطلاعات ضروري براي استفاده هرچه لذا در مجموعه داشته باشد.

 شود.  ارائه  3 هاي دهان نظريدانشجويان از دوره آموزشي بيماريبهتر 

 هاي آموزشي مي باشد.اهداف اختصاصي در هر يک از حيطه هدف از ارائه اين درس آشنايي دانشجو با

 الف( حيطه هاي دانشي:

درماني و پرتودرماني بر مخاط دهان را توصيف تظاهرات دهاني، تشخيص و درمان عوارض شيمي -1

 کند.

 را شرح دهد. پيشگيري و تشخيص و درمان عوارض دهاني موارد پيوند اعضا -2

 عوارض ناشي از مصرف انواع تنباکو و الکل بر مخاط دهان را توضيح دهد. -3

پيشگيري و تشخيص و تمايل به ترک مواد تنباکو و تغيير نگرش زندگي)نوع تغذيه( در مبتلايان  -4

 هاي دهان را توضيح دهد.به بدخيمي

 توضيح دهد. هاي آنها راها را نام ببرد و اهميت و ويژگيترين انکوژنشايع -5

 علايم تشخيصي اسکواموس سل کارسينوما را توضيح دهد. -6

 پارکينسون، مياستني گراويس، سکتهو صورتي بيماريهاي عصبي عضلاني)دهاني، فک تظاهرات  -7

 ( را شرح دهد.، آلزايمر و تشنجمغزي و مولتيپل اسکلروزيس

ين ملاحظات دندانپزشکي در ابيماريهاي مقاربتي را بشناسد، علائم، روشهاي تشخيصي بيماري و  -8

 بيماران را توضيح دهد.

و نحوه تشخيص  MPDS مفصل فکي را بشناسد و توضيح دهد. موارد شايع مثل اختلالات  -9

 اختلال، مراقبت و درمان آن را توضيح دهد.

 تظاهرات آلرژيک دهان، سر و گردن را بشناسد و موارد درمان را توضيح دهد. -11

 دارويي و آلرژي دارويي باشد.حوادث ظاهرات قادر به افتراق علائم و ت -11

افزايش سن را توضيح دهد و ملاحظات دندانپزشکي در اين افراد را شرح علائم فيزيولوژيک  -12

 دهد.

 Study Guide 
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 ب( حيطه هاي نگرشي :

  نسبت به تشخيص، پيشگيري و درمان ضايعات دهاني مربوط به مصرف تنباکو و ترغيب بيماران

 مسئوليت کند.به ترک مصرف اين مواد احساس 

 هاي سيتميک جهت ارزيابي تخصصي به لزوم ارجاع بيماران مشکوک به تظاهرات دهاني بيماري

 باور داشته باشد.

 هاي دهان باور داشته باشدبه لزوم تغيير نگرش زندگي )نوع تغذيه( در افراد در معرض بدخيمي.  

 هاي آزمايشگاهي غيرطبيعي و مشکوک به بيماري سيستميک نسبت به ارجاع بيماران با يافته

 احساس مسئوليت کند.مثل نروماسکولار يا ساير علائم بيماريها 

 هاي دهان و پيگيري امور مربوط به در مورد ارجاع سريع و به موقع بيماران مبتلا به بدخيمي

 آنها تا رسيدن به درمان لازم خود را مسئول بداند.

 ر مورد سابقه آلرژي را بداند و خود را در برابر آن مسئول بداند.گرفتن تاريخچه د 

  و قادر به کنترل و ارائه طرح لزوم ويزيت دندانپزشکي قبل و بعد از پيوند عضو را درک کند

 درمان دندانپزشکي در اين شرايط باشد.

  شدن فدرست طرح درمان دندانپزشکي و ارتباط وجود دندانهاي سالم با برطرارتباط انجام

 علائم اختلالات مفصلي را باور داشته باشد و به آن عمل کند.

 .تظاهرات افزايش سن و اثرات آن را بر طرح درمان دندانپزشکي را بداند 

 هيئت علمي گروه :

 خانم دکتر نجفي

 خانم دکتر تنکابني

 زادهخانم دکتر خيام

 خانم دکتر اکبري

 عاقل خانم دکتر

 

 روش تدريس :
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 و پاسخ  سخنراني ،پرسش

 

 روش ارزيابي :

 دهي دانشجو از طريق بررسي تکاليفرزيابي و نمرها ،يز گرفتنئروش ارزيابي تکويني در طول دوره )کو

 (ربوطهم

 (و پاسخ کوتاه و تشريحي روش ارزيابي نهايي )امتحان پايان ترم بصورت چند گزينه اي 

 

 روش محاسبه نمره :

 شود.مي  تاثير دادهکوئيز در نمره نهايي پايان ترم 

 

 مقررات :

 در صورت حضور بعد از استاد آن جلسه به منزله غيبت خواهد بود.

 خروج قبل از پايان زمان کلاس به منزله غيبت خواهد بود

 ورود و خروج در طي زمان کلاس به منزله غيبت خواهد بود

آموزش قوانين و ضوابط طبق:  کلاس در غيبت مجاز دفعات تعداد .  

ربوطه مراتب در جلسات کلاس توضيح صورت تغيير ضوابط حضور وغياب از نظر اساتيد مدر  

 داده مي شود

 2 کلاس درسعرصه آموزشي :  

 7:45-8:45شنبه چهار زمان کلاس :

اس به عنوان جلسه از کلدقيقه آن  11تاخير بيش از حضور در کلاس راس ساعت مقرر بايد انجام شود و در صورت 

و بدون اجازه و هماهنگي  ريسدر کلاس در زمان تدغيبت منظور خواهد شد. ورود و خروج غيرمعمول و غيرمتعارف 

 جلسه به عنوان غيبت گردد.تواند باعث منظورشدن آن با استاد مربوطه مي

هت جنکته: دانشجوياني که به دليل عدم کسب نمره قبولي مجبور به گذراندن واحد درس هستند قبل از شروع کلاس 

گيري در مورد نحوه حضور در کلاس بايد قبل از شروع برنامه کلاس تئوري با مدير گروه هماهنگي لازم را تصميم

   ا نخواهند داشت.اينصورت اجازه حضور در جلسه امتحان رانجام دهند و در غير 
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 گروه بيماري هاي دهان وتشخيص   تدوين کننده

 زاده دکتر مينا خيام   مسئول درس

 

 ( تنکابنيخانم دکتر –جلسه  2) و اختلالات آلرژيک آلرژيآشنايي با 

 دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود :

 يح اختصار توضهواکنش ايمونولوژيک را بشناسد و سيستم ايمونولوژيک هومولار و سلولار را ب

 دهد.

  هر کدام مثال بزند.انواع واکنش ازدياد حساسيت را بشناسد و براي 

 هاي غيرآلرژيک با تظاهرات مشابه را بشناسد و قادر به افتراق آنها از هم باشد.واکنش 

 ها را بيوتيکهاي موضعي، ضددردها و آنتيحسيهاي افزايش حساسيت ناشي از بيواکنش

 بشناسد.

  ه تشخيص و نحوواکشنهاي افزايش حساسيت ناشي از مواد دندانپزشکي را بشناسد و در مورد

 درمان آن آشنايي داشته باشد.

  واکنشهاي افزايش حساسيت را نام ببرد و قادر به افتراق آن از ساير ضايعات تظاهرات دهاني

 مشابه باشد.

 .شوک آنافيلاکسي را توضيح دهد و اقدامات لازم آن را نام ببرد 

 

 

 (اکبريخانم دکتر –جلسه  2هاي مهم سيستم عصبي عضلاني)بيماري آشنايي با 

 دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود :

  حادثه مغزي عروقي را تعريف کرده و عوامل ايجادstroke  را شرح داده و ملاحظات

 دندانپزشکي را در رابطه با اين بيماران بکار گيرد.

  فلجBell’ s .را تعريف کرده و تظاهرات باليني و درمان آن را شرح دهد 

 اسکلروزيسپلاپيدميولوژي مولتي اتيولوژي و(MS) هاي را شرح داده و علائم باليني، راه

 تشخيصي و تدابير دندانپزشکي مربوطه را بحث نمايد.
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 اختصار شرح دهد.گراويس را بهتظاهرات باليني و درمان بيماران مبتلا به مياستني 

 دهد.بندي کرده و ملاحظات دندانپزشکي آن را شرح حملات صرع را طبقه 

  و ملاحظات دندانپزشکي آن را توضيح دهد. علل تشنج را بشناسدساير 

 کاورنوس و درمان آن را بيان کند.سينوسعلل ايجاد ترومبوز 

 .اتيولوژي و پاتوژنز پارکينسون و ملاحظات دندانپزشکي را بيان نمايد 

  د.دندانپزشکي را بيان نمايملاحظات و  تظاهرات دهاني آن را نام ببردبشناسد، آلزايمر را بيماري 

 

 خانم دکتر اکبري( -جلسه 3) آشنايي با سرطان دهان

 دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود:

  .اپيدميولوژي، اتيولوژي و پاتوژنز سرطان دهان را شرح دهد 

 را  "وروکو کارسينوماي دهاني "و   "اسکواموس سل کارسينوماي دهاني "نماي کلينيکي

 شرح دهد.

 را نام ببرد.سرطان دهان  گيري دهانيدر هاي شايع محل 

 نواحي دهاني با ريسک بالا براي متاستاز را نام ببرد 

  هاي دخيل در اتيولوژي سرطان دهان را نام ببرد.ژن ها و  تومور ساپرسورپروتوانکوژن 

  دخيمي را نام ببرد.بضايعات پيش 

  شرح دهد. خيم راضايعات پيش بدخيم و وضعيت پيش بدتفاوت 

 خيمي را دب و اينسايتوحد وسط، کارسينوم ملايم، ديسپلاستيک تغييرات نما ي هيستولوژيک

 .شرح دهد

 راههاي متاستاز سرطان دهان را نام ببرد 

   Staging, grading .سرطان دهان را نام ببرد  

 هاي کمک تشخيصي براي تشخيص سرطان دهان را نام ببرد.روش 

  درمان سرطان دهان را نام ببرد.عوارض حاد و مزمن 

 ،کنترل آن را شرح دهد. بندي و راههايمکانيسم و تقسيم موکوزيت 

 .علل استئونکروز بعد از راديوتراپي و نماي کلينيکي و علائم آن را بشناسد 

 ها را شرح دهد.  استئونکروز مرتبط با بيسفوسفونات 
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 رطان دهان را بشناسد.    داروهاي موثر در کنترل درد در بيماران مبتلا به س 

  تشخيص ضايعه در مراحل پيشگيري از ابتلا به سرطان دهان نقش دندانپزشک را  در مراحل ،

 .اوليه و پس از درمان ضايعات دهان را شرح دهد

 

 

 (خانم دکتر عاقل -جلسه2) آشنايي با پيوند عضو و مشکلات مرتبط با آن

 دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود:

 انواع پيوند را نام ببرند 

 کند بيان را شده پيوند ارگان با مرتبط لابراتواري هاي تست. 

 دهد شرح را پيوند بعد و قبل پزشکي ملاحظات 

 کند توصيف را پيوند از بعد و قبل دندانپزشکي درمان طرح ملاحظات 

 دهند شرح را ارگان پيوند با بيماران در دهاني عوارض بندي دسته 

                                                                                                                            

 (خانم دکتر عاقل -جلسه2مقاربتي ) آشنايي با بيماريهاي

 دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود:

 آن را بداند. بيماريهاي سوزاک و سيفليس را بشناسد و علائم 

 نيتال و پاپيلوما ويروس را بشناسد.علائم و تظاهرات عفونت هرپس ژ 

 .تستهاي لابراتواري و تشخيص بيماريهاي فوق را بداند و تفسير کند 

 .علائم، درمانها و ملاحظات خاص دندانپزشکي اين بيماريهاي را بشناسد 

 

 (نجفيخانم دکتر  -جلسه2جگاهي)آشنايي با اختلالات مفصل گي

 دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود:

  مفصل و عناصر مربوطه را بشناسد.آناتومي ناحيه 
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 .حرکات مختلف مفصل را بشناسد و توضيح دهد 

 هاي فکي و اختلالات مختلف مفصل فک را از جملهاکلوژن، رفلکس 

 (Deviation, Deflection, Subluxation, Luxation) .را توضيح دهد 

  صل و ديسکنزيا را بشناسد.تلالاتي مثل براکسيزم، انکيلوز مفاخعلائم 

 .روشهاي درماني اختلالات مفصل را بداند و توضيح دهد 

 

 زاده(خانم دکتر خيام -جلسه2دندانپزشکي در افراد مسن)با ملاحظات آشنايي 

 دانشجو پس از پايان درس قادر خواهد بود:

 افزايش سن را بداند.لوژي و تغييرات مرتبط با پاتوفيزيو 

 .بيماريهاي شايع افراد مسن را با علائم آنها بداند و توضيح دهد 

 .ملاحظات دندانپزشکي در افراد مسن را بداند و نام ببرد 
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