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 اساتيد دوره :



 : هدف و جايگاه آموزشي

عملکرد دانشجو را در  ،بيان اهداف کلي درس و روند دوره ،دفتر چه اي است که ضمن Log Book گزارش روزانه 

و در اين دوره ثبت مي نمايد. پايش عملکرد دانشجويان در فرآيند آموزشي  يکي از ارکان اصلي جهت  اين درس 

علاوه بر ارائه مطالبي به عنوان  راهنماي مطالعاتي ، ابزاري جهت  Log Bookارتقاء کيفيت مي باشد و هدف  

 ارزشيابي برنامه آموزشي دانشکده نيز مي باشد.

        :Log Bookچگونگي تکميل 

 .تکميل فرم توسط دانشجو و تاييد آن توسط استاد مربوطه در هر روز الزامي مي باشد 

 اعلام شده ضروري است.قررات درون بخشي رعايت کامل م 

  اييد. بديهي اقدام نمبرگه فعاليت بخش به تکميل  ،کمال دقت،صداقت و بدون مخدوش شدن اطلاعاتلطفا در

 يع حقوق شما خواهد شد.،موجب تضياست عدم تکميل مناسب

 پس از تکميل در بخش  به منشي بخش تحويل داده مي شود و در پايان دوره جهت برگه فعاليت روزانه،

 بررسي به مدير آموزشي گروه تحويل داده خواهد شد.

  در صورتي که از دانشجو خواسته شد علائم حياتي بيمار را ثبت کند بايد در لاگ بوک ذکر شده و بطور

 براي انجام آن از استاد و منشي بخش امضا بگيرد.مشخص 

 (در صورتي که در طول ترم بيمار ويژه ايcase داشتيد لازم است پرونده زرد و برگه مربوطه را نيز از خانم )

 منشي دريافت نموده وتکميل نماييد.

  اهداف اختصاصي در هر يک از حيطه هاي آموزشي :

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

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

 تغييرات مورفولوژي و ساختاري دنداني را تشخيص دهد. .3

 تظاهرات دهاني ملاحظات دندانپزشکي بيماران مبتلا به افزايش فشارخون را تشخيص دهد. .4

 تشخيص دهد.تظاهرات دهاني، فکي و صورتي بيماري ديابت را  .5

 تظاعرات دهاني، فکي و صورتي بيماري تيروئيد را تشخيص دهد. .6

 تظاهرات دهاني، فکي و صورتي بيماري آدرنال را تشخيص دهد. .7

 تظاهرات دهاني، فکي و صورتي بيماري قلبي و عروقي را تشخيص دهد. .8

 اصول توصيف ضايعات دهان را بشناسد. .9

 تشخيص دهد.ضايعات دهاني شايع کودکان و نوجوانان را  .11

 ب( حيطه ها ي نگرشي :

 در برابر  افراد سالمند و مبتلايان به بيماري هاي سيستميک احساس مسئوليت کند. .1

 در برابر افراد دردمند احساس مسئوليت داشته باشد. .2

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

 همکاران باور داشته باشد.به اصول رفتار با بيمار و  .4

 ج( حيطه هاي مهارت عملي:

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

 اصول معاينات در موارد اورژانس را بشناسد. .2

 ملاحظات دندانپزشکي را در طرح درمان بيماري ديابت رعايت کند. .3



 کند.ملاحظات دندانپزشکي را در طرح درمان بيماريهاي تيروئيد رعايت  .4

 ملاحظات دندانپزشکي را در طرح درمان بيماريهاي فشارخون رعايت کند. .5

 ملاحظات دندانپزشکي را در طرح درمان بيماريهاي آدرنال رعايت کند. .6

 ملاحظات دندانپزشکي را در طرح درمان بيماري قلبي و عروقي رعايت کند. .7

 

     حداقل هاي آموزش
 مينارشرکت فعال در کنفرانسهاي داخل بخشي و س 

  مورد و آشنايي با شاخصهاي نرمال دهان 15معاينه و تشکيل پرونده غربالگري حداقل 

 مقررات درون بخشي : 

 اين مقررات لازم الاجرا بوده وهيچ تغييري در آن داده نخواهد شد

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

requirement  به خانم منشي تحويل دهد ودر غير اينصورت آنروز به عنوان غيبت محسوب مي

 پس از اين تاريخ هيچ عکسي تحويل گرفته نخواهد شد.  شود.

 صبح و يا خروج  9باشد. در صورت عدم حضور راس ساعت تاخير از بخش به هيچ عنوان قابل بخشش نمي

 مره نهايي واحد عملي کسر خواهد شد.نمره از ن 1آن روز غيبت بوده و  12قبل از ساعت 

 ها وجود ندارد و حضور در بخش طبق ليست آموزش خواهد بود.هيچگونه امکان جابجايي از رتيشن 

 ممنوع بوده در صورت مشاهده به عنوان بدون هماهنگي تبلت  و تاپ، موبايلاستفاده از هر نوع وسيله مثل لپ

 غيبت از آن جلسه در بخش خواهد بود.

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

به همراه کفش  با آستين بلند و دگمه هاي بستهساده لباس مناسب بخش شامل روپوش سفيد نخواهد داشت.

لاک و ناخن مصنوعي  از و جوراب مناسب و مقنعه يا روسري مناسب جهت خانمها و همچنين عدم استفاده

 . جهت اطلاع بيشتر به لينک زير مراجعه شود: است

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

 .هيچ نوع امکان جبران روز غيبت وجود نخواهد داشت 

  از  %51و در صورت عدم کسب به بخش با سرکار خانم دکتر خيام زاده بوده امتحان ورود هماهنگي جهت

 .کردن واحد عملي وجود نداردنمره امکان طي

 شود و هيچ نوع امکان جابجايي زمان يا تاريخ وجود ندارد و در صورتاز روز دوم سمينارها شروع مي     

از يک برنامه سمينارها بصورتي است که در يک روز بيش  گيرد.افتادن نمره سمينار به دانشجو تعلق نمياتفاق

مربوط به سمينارها با  يکليه هماهنگي هاموضوع و در روز پاياني بخش هيچ سميناري هماهنگ نمي شود.

 سرکار خانم دکتر کوپايي انجام خواهد شد

 ن دانشجو و محيط کارأآراستگي ظاهري متناسب با ش 

  در محل قابل رويتپوشش مناسب شامل روپوش با اتيکت شناسايي 

 پرسنل و بيماران ر برخورد با اساتيد ،رعايت اصول اخلاقي د 

 حضور و غياب  رعايت قوانين آموزشي مربوط به 



 ، بدون هماهنگي با مدير گروه عدم هرگونه جابجايي در برنامه آموزشي 

 کسب حداقل نصف نمره در امتحان کتبي ورود به بخش 

 

 

 هيئت علمي گروه:

 خانم دکتر ارغوان تنکابني

 زادهخانم دکتر مينا خيام

 خانم دکتر ندا اکبري

 خانم دکتر سارا عاقل

 خانم دکتر مريم کوپايي

 خانم دکتر فلک الافلاکي

 

 : ياد دهي و يادگيري  روش

 سمينار بصري ،گروه هاي کوچک ، –شبيه سازي از طريق وسايل سمعي  آموزش بر بالين بيمار ،

 روش ارزيابي :

 بر بالين بيمار( و عملي رت هاي علمياروش ارزيابي تکويني در طول دوره )مه

از سمينارهاي داخل بخش و شفاهي در بالين بيمار( و  روش ارزيابي نهايي )امتحان ورود و پايان بخش به صورت کتبي

 شود.امتحان عملي پايان بخش که بطور مفصل در ادامه توضيح داده مي

 سمينار تاقا –کلينيک   مکان آموزشي :  

 روش محاسبه نمره :
 عملي شامل قسمتهاي زير است:نمره  21

؛ مواد درسي اين امتحان شامل کليه اصول معاينات و آناتومي سر و گردن مي نمره 3امتحان ورود به بخش  .1

 باشد

؛ مواد درسي اين امتحان شامل مطالب تعيين شده از سمينار هاي واحد عملي نمره 5امتحان خروج از بخش  .2

 ه اطلاع شما خواهد رسيد. است و ساير مطالب در صورت تصميم گيري ب

در صورت برگزاري در واحد عملي مربوطه که در اين صورت ميانگين  نمره 4امتحان عملي در روز آخر بخش  .3

 بند فوق در نظر گرفته مي شود. 3نمره 

، در صورت اعلام امتحان عملي شامل معاينه کامل يک بيمار زير نظر استاد در روز پاياني بخش خواهد بود .4

  دانشجويان مي توانند در هفته آخر روتيشن بطور داوطلبانه  امتحان بدهند.آمادگي 

مربوطه به آدرس ايميل بخش  CDو تحويل  Power Pointسمينار همراه با تهيه  .5

oralmeddep@gmail.com 2.5 نمره 

 oralmeddep@gmail.comو تحويل به آدرس ايميل بخش   Power Pointکنفرانس همراه با تهيه  .6

 نمره 5/2

نظم و انضباط و تحويل پرونده طرز برخورد ورفتار با اساتيد، ساير پرسنل بخش و بيماران، حضور وغياب،  .7

 نمره Requirement 2و  Follow upبيمار با 



8. Journal club  يک مقاله براي کل دانشجويان در نظر گرفته خواهد شد و در هفته پاياني بخش بصورت :

ارائه و بحث توسط دانشجويان همراه با حضور اساتيد انجام خواهد شد. مسوليت هماهنگي اين قسمت با 

 نمره براي آن در نظر گرفته شده است. 2سرکار خانم دکتر عاقل خواهد بود.

  
 نيز در طول دوره از نظر مقررات بخش حائز اهميت خواهد بود.ساير موارد زير 

 حضور به موقع در بخش و خروج از بخش با هماهنگي با استاد مربوطه .9

نحوه رفتار با بيمار ) نظير تلاش جهت متقاعد ساختن بيمار به انجام درمان ها يا مشاوره هاي پزشکي لازم ،  .11

 وطه و...( راهنمايي بيمار جهت ارجاع به بخش هاي مرب

 نحوه رفتار با اساتيد ، پرسنل و ساير دانشجويان .11

 ميزان دقت در تکميل صحيح پرونده بيمار )شامل گرفتن تاريخچه پزشکي و معاينات داخل وخارج دهاني( .12

 ميزان تسلط در تفسير کليشه هاي راديوگرافي مورد لزوم بخش .13

 ات باليني و پاراکلينيکيميزان احاطه در ارزيابي نتايج حاصله از  تاريخچه ،معاين .14

 مشارکت فعال در بحث هاي گروهي و يا انفرادي .15

 رعايت اصول کنترل عفونت مصوب دانشکده وانظباط فردي .16

 حضور به موقع در برنامه هاي تنظيمي بخش .17

کتبي ورود به بخش را کسب توجه : دانشجويان محترم براي ورود به بخش لازم است حداقل نصف نمره امتحان 

 نمايند.

صورت نمره ب 2وستر  و... شرکت نمايد قابل ذکر است : چنانچه دانشجو در کارهاي فوق برنامه از جمله ترجمه ، ارائه پ

        تشويقي به جمع نمره هاي فوق اضافه مي گردد.
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 داخل بخش: کنفرانس
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 -26تا  29صفحات Langlaisکتاب 

15-14-9-8 
 

 22تا Langlais 25کتاب 

 
 

 32تا35صفحات  Langlaisکتاب 

 

-44تا47صفحات  Langlaisکتاب 

 38تا41
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1-                                       

2-                             

 اکلوژن مفصل فکياکلوژن و مال  -3

 

ترمينولوژي توصيفي و تشخيصي ضايعات  -4

 دهان

 ضايعات دهاني شايع کودکان  -5 

 اختلالات مورفولوژي دنداني -6

 

 تغييرات ساختار دنداني -7

 

 

 

 داخل بخش:  سمينار

 عنوان منابع توصيه هاي استاد

بيماريهاي قلبي شايع، اندوکارديت باکتريال و  -Falace 1کتاب  

Normal Variation 

Basic  Lesion 



 ملاحظات دندانپزشکي

 افزايش فشارخون و ملاحظات دندانپزشکي -2

 غدد آدرنال و ملاحظات دندانپزشکياختلالات  -3

 اختلالات غده تيروئيد و ملاحظات دندانپزشکي -4

 ديابت و ملاحظات دندانپزشکي -5

 
 

 

 

 

 

 مهارت هاي باليني:  
 

 عنوان مراحل عملياتي توصيه هاي 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 بيمار و آشنايي 

با تشکيل پرونده غربالگري و 

گرفتن تاريخچه کامل و دقيق 

 بيمار

 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 معاينات داخل دهاني و 

آشنايي با شاخص هاي نرمال 

 دندان 

   Test تشخيص ضرورت انجام-1 

 آشنايي با انواع تست ها وتفسير آنها-2

به روش  vitalityانجام انواع تست هاي -3

                         vitality Testانجام 

 در موارد لازم       

         



 صحيح

نتيجه گيري نهايي از تفسير تستها و طرح -4

 درمان
 

 

 تشخيص ضرورت انجام فعاليت خارج دهاني-1 

آشنايي با اتيولوژي مشکلات شايع  و ابتدايي -2

 عضلات جونده و مفصل گيجگاهي فکي 

انجام معاينات مفصل گيجگاهي عضلات -3

غده  –غدد بزاقي  –جونده و غدد لنفاوي 

 تيروئيد ،اعصاب مغزي 

تفسير اطلاعات به دست آمده و نتيجه گيري -4

 از انجام معاينات

 انجام معاينات خارج  دهاني

 هدف : 

تشخيص اوليه بيماري هاي سيستميک بيمار و 

پس از  آگاهي از وضعيت بيمار در حين و يا

اقدامات دندانپزشکي دچار مشکلات پزشکي 

گردد و دانشجو بايد با تعداد نفس نرمال بيمار و 

علائم تنفس هاي غير طبيعي و ضايعات مربوطه 

درجه حرارت بدن و عواملي که باعث ازدياد 

درجه حرارت بدن مي شود و با تعداد ضربان 

قلب نرمال در بيماري هايي که ضربان سيستم 

غير طبيعي مي داند و با نحوه و روش قلب را 

هاي گرفتن فشار خون و کاربرد آن در 

دندانپزشکي و عواملي که باعث اشتباه در گرفتن 

 فشار خون مي گردد آشنا گردند.

انجام مراحل علايم حياتي 

 بيمار 

جهت تشخيص پوسيدگي  BW درخواست -1 

 و جرمهاي زير 

 در صورت نياز PAو   OPG درخواست -2

و      بررسي ارتباط بين يافته هاي کلينيکي   -3

 گرافيکبيمار با يافته هاي راديو

 درخواست راديوگرافي

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 گزارش کلي از بيماران در طول يک دوره :

 نام بيمار تاريخ مراجعه شکايت اصلي تشخيص اوليه طرح درمان شرح درمان امضاء استاد

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       



 نام بيمار تاريخ مراجعه شکايت اصلي تشخيص اوليه طرح درمان شرح درمان امضاء استاد

       

       

       

 

 

 

 

 

 ارائه سمينار و کنفرانس ها:

 (صحيح الف(کيفيت ارائه سمينار توسط دانشجو )جمع آوري مطالب و استفاده از منابع

 آوري مطالب و استفاده از مراجع مناسبب( جمع 

 ژي جديد آموزشيج(استفاده ازتکنولو

 و بيان مناسب  presentation د(نحوه

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

دهاني با سابقه بيماري سيستميک و يا بيماراني که به علت يک ضايعه  جهت تعيين ملاحظات دندانپزشکي در بيماران

خاص نياز به پيگيري دارند، يک برگه جداگانه در بخش وجود دارد که در روزهايي که بيمار شما حائز اين شرايط بود 

دهيد. بديهي است عدم انجام اين کار به منزله نقص برگه را تحويل داده و موارد مربوطه را بصورت مکتوب تحويل مي

 .شوددر کار بخش بوده و از نمره عملي کم مي

 

 

 
 


