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 :Study Guideآموزشی جایگاه و هدف

 برنامه (Study Guide) بتواند تا کند می کمک دانشجو به که است ابزاري بعنوان

 فرصت از را وري بهره بهترین و کند تنظیم انتظار مورد اهداف راستاي در را خود یادگیري

 اطالعات تا گردیده سعی شده فراهم که اي مجموعه در لذا.باشد داشته یادگیري هاي

واحد درسی درد و داروشناسی  آموزشی دوره از دانشجویان بهتر هرچه استفاده براي ضروري

 .شود ارائه

 هاي حیطه از یک هر در اختصاصی اهداف با دانشجو آشنایی درس این ارائه از هدف

 .باشد می آموزشی

 

 :دانشی هاي حیطه(الف

 قادر باشد دانشجو باید بعد از گذراندن دوره
 توضيح دهد.هاي دهان را داروشناسی در بيماري اصول .1

 تداخالت دارویی در دندانپزشکی را شرح دهد. .2

 اصول درمان با آنتی بيوتيکها و پروفيالکسی بداند. .3

 داروهای آنتی هيستامين را بشناسد. .4

 را بداند.تجویز دارو در کودکان اصول  .5

 را بشناسد و کامال به آن واقف باشد. نسخه نویسیاصول  .6

 را بشناسد. سوء داروها بر دهان اثر .7

 نوروپاتوفيزیولوژی دردهای سر و صورت را بداند و توضيح دهد. .8

 چگونگی کنترل درد و اصول تجویز داروهای ضد دردرا بداند. .9

 داروهای آرام بخش و عوارض آنها بشناسد. .11

 را بشناسد اختالالت حسی مزمن دهان .11

 : نگرشی هاي حیطه(ب

 .کند مسئولیت احساسعلل ، اصول و عواقب تجویز دارو  به نسبت دانشجو

بیماریهاي سیستمیک که باید همزمان چند دارو  به مبتال بیماران پیگیري برخورد و قبال در

 .کند مسئولیت احساسمصرف کنند، 

 

 : تدریس روش

 پاسخ و ،پرسش سخنرانی

 

 : ارزیابی روش



 طریق از دانشجو دهی نمره و ،ارزیابی گرفتن کوئیز) دوره طول در تکوینی ارزیابی روش

 (مربوطه تکالیف بررسی

 (تشریحی و اي گزینه چند بصورت ترم پایان امتحان)نهایی ارزیابی روش

 

 : نمره محاسبه روش

 .شود می داده تاثیر ترم پایان نهایی نمره در کوئیزدر صورت انجام 

 

 : مقررات

 حضور و غیاب توسط آموزش انجام می شود.

.قبل از پایان زمان کالس به منزله غیبت خواهد بودخروج   

 ورود و خروج در طی زمان کالس به منزله غیبت خواهد بود.

 طبق ضوابط و قوانین آموزشتعداد دفعات مجاز غیبت در کالس : 

در صورت تغییر ضوابط حضور وغیاب از نظر اساتید مربوطه مراتب در جلسات کالس توضیح 

 داده می شود.

 به تایید آموزش منوط 4درس کالس : آموزشی عرصه

 43-44 شنبه : کالس زمان
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 مسئول درس:

 ارغوان تنکابنیدکتر    

 (تنکابنیدکتر خانم – جلسه1) اصول داروشناسی در بیماریهاي دهان

 : بود خواهد قادر درس پایان از پس دانشجو

 بشناسد. علل تجویز دارو در دندانپزشکی را

 چگونگی انتخاب دارو در حیطه دندانپزشکی را بداند.

 4) بیوتیک و پروفیالکسیآنتی  اصول درمان با تداخالت دارویی در دندانپزشکی و  

 (گروه آموزشی جراحی – جلسه

 : بود خواهد قادر درس پایان از پس دانشجو

 تداخالت دارویی را بشناسد.

 داروهاي شایعی که بیشتر در معرض تداخل دارویی هستند را بشناسد.

 (تنکابنی دکتر خانم – جلسه1) آنتی هیستامین ها

 : بود خواهد قادر درس پایان از پس دانشجو

 خانواده دارویی آنتی هیستامین را بشناسد.

 عوارض این گروه دارویی را بداند.



 علل تجویز دارو را بشناسد.

 موارد تجویز جایگزین را بداند.

 (گروه آموزشی کودکان – جلسه1) تجویز دارو در کودکان

 : بود خواهد قادر درس پایان از پس دانشجو

 بزرگساالن را بداند.تفاوتهاي تجویز دارو در کودکان و 

 عوارض شایع داروها در کودکان را بشناسد. 

 جلسه( 2 -تنکابنی دکتر خانم) ه نویسی و شناخت اثر سو داروها بر دهانخنس

 : بود خواهد قادر درس پایان از پس دانشجو

 اصول نسخه نویسی را بداند.

 یک نسخه بدون اشتباه بنویسد و ارائه دهد.

 بشناسد و تصحیح کند.بتواند نسخ اشتباه را 

 اثر داروها بر بدن و بخصوص دهان را بشناسد.

 اثر داروها بر دهان را بشناسد و نام ببرد.

 دهانی را بداند.اختالالت حسی مزمن  چگونگی برخورد با عو

 – جلسه4) نوروپاتوفیزیولوژي دردهاي سر و صورت و کنترل درد )داروهاي ضد درد(

 (گروه آموزشی جراحی

 : بود خواهد قادر درس پایان از پس دانشجو

 اصول ایجاد درد هاي فک و صورت را توضیح دهد.

 دردهاي ارجاعی دهان را بشناسد.

 داروهاي ضد درد را بشناسد.

 چگونگی تجویز داروهاي ضد درد را بداند.

 (نجفیدکتر خانم – جلسه2) اختالالت حسی مزمن دهان

 : بود خواهد قادر درس پایان از پس دانشجو

 اختالالت حسی دهان را بداند و نام ببرد.



 ر و صورت را بداند.سپاتوفیزیولوژي دردهاي 

 نحوه برخورد با مبتالیان به دردهاي سر و صورت را بداند.

 

 ساعت کارگاه( 44) شناخت عملی و تجویز منطقی داروها

در  که براي این قسمت سعی شده کارگاهی براي دانشجویان تشکیل شود

داروها  در دسترسانواع وآن دانشجویان بتوانند بطور عملی داروها را ببینند 

 را بشناسند تا کمکی به آشنایی بیشتر با داروها گردد.

در صورت امکان ازنظر فضاي فیزیکی سایر دانشجویان امکان شرکت در 

 این قسمت از کالس را هم خواهند داشت.

 خواهد شد.زمان و مکان کارگاه متعاقبا اعالم 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



درد و داروشناسیتقویم آموزشی   

4بعداز ظهر       ترم  2-1زمان کالس: شنبه 4عرصه آموزشی : کالس  

 نام استاد عنوان تاریخ

12/6/34 اناصول داروشناسی در بیماریهاي ده  یخانم دکترتنکابن   

82/6/34  جراحی تداخالت دارویی در دندانپزشکی 

4/7/34 دارویی در دندانپزشکیتداخالت    جراحی 

11/7/34  
آنتی بیوتیک و  اصول درمان با

  پروفیالکسی
 جراحی

81/7/34  
آنتی بیوتیک و  اصول درمان با

  پروفیالکسی
 جراحی

52/7/34 یخانم دکترتنکابن آنتی هیستامین ها   

3/8/34  کودکان تجویز دارو در کودکان 

16/8/34 یخانم دکترتنکابن نسخه نویسی   

24/8/34 یخانم دکترتنکابن شناخت اثر سو داروها بر دهان   

43/8/34  
نوروپاتوفیزیولوژي دردهاي سر و 

 صورت
 جراحی

7/3/34  
نوروپاتوفیزیولوژي دردهاي سر و 

 صورت
 جراحی

14/3/34  جراحی کنترل درد )داروهاي ضد درد( 

28/3/34  جراحی کنترل درد )داروهاي ضد درد( 

5/13/34 مزمن دهاناختالالت حسی   نجفی خانم دکتر    

12/13/34 نجفی خانم دکتر  اختالالت حسی مزمن دهان   

 


