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هدف و جايگاه آموزشي

Guide

: Study

راهنماي يادگيري (  ) Study Guideبعنوان ابزاري است که به دانشجو کمک مي کند تا بتواند
،يادگيري خود را در راستاي اهداف مورد انتظار تنظيم کند و بهترين بهره وري را از فرصت هاي
يادگيري داشته باشد.لذا در مجموعه اي که فراهم شده سعي گرديده تا اطالعات ضروري براي
استفاده هرچه بهتر دانشجويان از دوره آموزشي تشخيص نظري 1ارائه شود.
هدف از ارائه اين درس آشنايي دانشجو با اهداف اختصاصي در هر يک از حيطه هاي آموزشي مي
باشد.
الف) حيطه هاي دانشي:
-1اصول معاينه را بطور کامل توضيح دهد.
-2انواع معاينه (اورژانس ،غربالگري ،کامل) را به طور کامل تشريح کند.
-3انواع روش هاي معاينه (دو دستي ،دو انگشتي و )...را تو ضيح دهد.
-4عاليم عيني و ذهني Objective and Subjectiveرا توضيح دهد.
-5اصول مشاوره و ارجاع را توضيح دهد.
-6معاينه اعصاب کرانيکال ،غدد لنفاوي ،غدد بزاقي ،تيروئيد و مفصل گيجگاهي فکي را تشريح کند.
-7شاخص هاي طبيعي داخل دهان را نام ببرد.
-8انواع توده هاي گردني و اصول افتراق انرا بشناسد.
-9با ضايعات وزيکولوبولوز آشنا شود.
-11نماي کلينيکي بول و وزيکول و زخم و اروژن را بداند.
-11با تشخيص افتراقي ضايعات وزيکولوبولوز آشنا شود.
ب)حيطه هاي نگرشي:
 -1بتواند با بيمار ارتباط مناسب برقرار کند.
 -2نسبت به ارجاع بيماران مبتال به بيماري سيستميک احساس مسئوليت کند.
-3در قبال رعايت مالحظات دندانپزشکي در بيماران مبتال به بيماري سيستميک خود را مسئول
بداند.
-4نسبت به ارجاع بيماران مبتال به ضايعات دهاني مشکوک احساس مسئوليت کند.
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-5نسبت به معاينه دقيق و کامل تمامي نواحي حفره دهان جهت انجام اسکرينينگ خود را ملزم
بداند.
هيئت علمي گروه
خانم دکتر مينا خيامزاده
خانم دکتر ارغوان تنکابني

روش تدريس :
سخنراني ،پرسش و پاسخ ،فيلمهاي آموزشي

روش ارزيابي :
روش ارزيابي تکويني در طول دوره (کوئيز گرفتن ،ارزيابي و نمره دهي دانشجو از طريق
بررسي تکاليف مربوطه)
روش ارزيابي نهايي (امتحان پايان ترم بصورت چند گزينه اي و تشريحي

روش محاسبه نمره :
کوئيز در نمره نهايي پايان ترم تاثير داده مي شود
مقررات :
حداقل نمره قبولي 12:
حضور و غياب توسط آموزش انجام مي شود.
.خروج قبل از پايان زمان کالس به منزله غيبت خواهد بود
ورود و خروج در طي زمان کالس به منزله غيبت خواهد بود.
تعداد دفعات مجاز غيبت در کالس  :طبق ضوابط و قوانين آموزش
در صورت تغيير ضوابط حضور وغياب از نظراستاد مربوطه مراتب در جلسات کالس توضيح
داده مي شود.
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 منوط به تاييد آموزش3 کالس درس: عرصه آموزشي

7/45 – 8/45  ساعت،  شنبه: زمان کالس
: منابع اصلي

1-Martin S.Greenburg ,Michael Glick , Jonathan A.Ship.
th

Burket´s Oral Medicine.11

edition . 2014.BC Decker ,

Hamilton , Ont.
2-Jams W.Little
, Donald A. Falace , Craig S.Miller , Nelson L.
th
Rhodus. Dental Management Of The Medically Compromised
Patient. 7 edition.2013. Mosby Elsevier.
3-Steven L. Bricker Robert P. Langlais , Craig S. Miller . Oral
diagnosis , oral medicine and treatment planning . Second
edition .2014. BC Decker . Hamilton , London.
4-Robert P . Langlais , Craig S . Miller , Jill S. Nield Gehrig .
Color atlas of common oral diseases . 4 edition. 2009.
Philadelphia . Lippincott Wilkins.
:منابع فرعي

1-Wood & Goaz Diferential Diagnosis (1997)
2-Laboratory Tests Pagana
3-Oral and maxillafacial Medicine : The Basic Of Diagnosis ,Scully
crispian 2013.
4-Management Of Temporomandibular Disorders And
Occlusion Jeffry P.Okeson 2013
5-Oral pathology Neville (2013)
 دکتر مینا خیام زاده:مسئول درس
 دکتر ارغوان تنکابنی:مدير گروه
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انواع معاينه و مهارتهاي ارتباطي و اصول مشاوره و ارجاع(1جلسه-دکتر خيام زاده)
دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود:
معاینه را تعریف کند
انواع مختلف معاینه را نام برده و توضیح دهد
کاربرد هر یک از انواع معاینه را با هم مقایسه کند
معاینه اورژانسی را تعریف کرده و مراحل مختلف آنرا شرح دهد
روشهای گرفتن تاریخچه و مزایا و معایب هر یک را توضیح دهد
چگونگی برقراری ارتباط با بیمار را توضیح دهد
چگونگی مشاوره و ارجاع بیمار را بداند

انواع روشهاي معاينه (دودستي،دوانگشتي و )...و اصول آن (1جلسه-دکتر خيام زاده)
دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود:
انواع روشهای معاینه را توضیح دهد
معاینه دودستی را توضیح داده و موارد استفاده از آنرا شرح دهد
معاینه دوانگشتی را توضیح داده و موارد استفاده از آنرا شرح دهد
معاینه دوطرفه را توضیح داده و موارد استفاده از آنرا شرح دهد
اصول معاینه را شرح دهد
کاربرد هر یک از اصول معاینه را شرح دهد

عالئم عيني و ذهني

(1جلسه-دکتر خيام زاده)

دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود:
عالئم عینی و ذهنی را تعریف کند
شواهدی که به وسیله مشاهده به دست می آید را شرح دهد
اطالعاتی که به وسیله تغییر در کانتور ایجاد می شود را شرح دهد
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اطالعاتی که به وسیله تغییر رنگ ایجاد می شود را شرح دهید
اطالعاتی که به وسیله تغییر در بافت وابعاد ایجاد می شود را شرح دهد
اطالعاتی که به وسیله تغییر در حرارت ایجاد می شود را توضیح دهد
اطالعاتی که به وسیله تغییر قوام ایجاد می شود را توضیح دهد
مواردی که بوسیله عملکرد آشکار می شود را شرح دهد
عالئم ذهنی را نام برده و اطالعاتی که به دست می آورد را شرح دهد

معاينه اعصاب کرانيال،لنفاوي،بزاقي،تيروئيد ،مفصل گيجگاهي -فکي(1جلسه-دکتر خيام زاده)
دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود:
مراحل معاینه اعصاب دوازده گانه را شرح دهد
غدد لنفاوی سروگردن را نام ببرد
مراحل معاینه غدد لنفاوی صورت را توضیح دهد
مراحل معاینه غدد لنفاوی گردن را توضیح دهد
معاینه غدد بزاقی را بطور کامل توضیح دهد
معاینه تیروئید را بطور کامل توضیح دهد
مثلث های گردن را مشخص کرده و لندمارکهای هر کدام را بداند
معاینه مفصل گیجگاهی و فکی را بداند

شاخص هاي طبيعي داخل دهان (1جلسه-دکتر خيام زاده)
دانشجوپس از پایان درس قادر خواهد بود:
مراحل معاینه لبها و لندمارکهای آناتومیکی آن را توصیف کند
مراحل معاینه گونه و لندمارکهای آناتومیکی آن را توصیف کند
مراحل معاینه موکوباکال فولد و لندمارکهای آناتومیکی آن را شرح دهد
مراحل معاینه کام سخت و نرم و زبان کوچک و لندمارکهای آناتومیکی آن را شرح دهد
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مراحل معاینه کف دهانی و لندمارکهای آناتومیکی آن راتوضیح دهد
مراحل معاینه زبان و لندمارکهای آناتومیکی آن را شرح دهد
مراحل معاینه اوروفارنکس و نازوفارنکس و لندمارک های آناتومیکی آن را توضیح دهد

انواع توده هاي گردني و اصول افتراق آنها( 2جلسه-دکتر تنکابني)
دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود:
آناتومی بالینی گردن را بشناسد.
علل عمده شایعترین توده های گردن را نام ببرد
تشخیص های افتراقی توده های گردنی را نام ببرد.
خصوصیات توده های گردنی با منشا لنفاوی را شرح دهد.
ضایعات گردنی با منشا تومورال ،التهابی و رشدی – تکاملی را نام ببرد

ضايعات زخمي تاولي شايع دهان(ضايعات وزيکولوبولوز و اولسراتيو)
 7جلسه -دکتر خيام زاده (
 :دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود
با نمای کلینیکی بول،وزیکول،زخم و اروژن آشنا شود.
ضایعاتی که به صورت زخم های متعدد و حاد در دهان پدید می آید را نام برده و تشخیص افتراقی دهد.
عفونت هر پس سمپلکس  ،واریسالزوستر  ،ساتیو مگالوویروس و کوکساکی ویروس را تشخیص داده
وراه درمان آن را بداند.
اریتم مولتی فرم دهانی ،سندروم استیون جانسون و بیماری TENرا از هم تشخیص دهد.
ضایعات دهانی را که به صورت زخم های عود کننده در دهان پدید می آید مانند آفت و سندروم بهجت
را تشخیص داده و درمان کند.
ضایعاتی که به صورت متعدد و مزمن در دهان پدید می آید را تشخیص دهد.
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. پمفیگوئید و اپیدرمولیز بولوز را ازهم متمایز کرده و بتواند شرح دهد، انواع پمفیگوس
علت آنها را توضیح و درمان، زخم هایی که به صورت منفرد در دهان ظاهر می شود را تشخیص داده
.مناسب را بکار گیرد
.عالئم کلینیکی بیماری های وزیکولوبولوز را مقایسه کند

: منابع اصلي
1-Martin S.Greenburg ,Michael Glick , Jonathan A.Ship. Burket´s Oral Medicine. 11 th edition . 2008.BC Decker , Hamilton ,
Ont.
2-Jams W.Little , Donald A. Falace , Craig S.Miller , Nelson L. Rhodus. Dental Management Of The Medically Compromised
Patient. 7 th edition.2008. Mosby Elsevier.
3-Steven L. Bricker Robert P. Langlais , Craig S. Miller . Oral diagnosis , oral medicine and treatment planning . Second
edition .2002 . BC Decker . Hamilton , London.
4-Robert P . Langlais , Craig S . Miller , Jill S. Nield Gehrig . Color atlas of common oral diseases . 4 edition. 2009. Philadelphia
. Lippincott Wilkins.

:منابع فرعي
1-Wood & Goaz Diferential Diagnosis (1997)
2-Laboratory Tests Pagana
3-Oral and maxillafacial Medicine : The Basic Of Diagnosis ,Sculy crispian 2008.
4-Management Of Temporomandibular Disorders And Occlusion Jeffry P.Okeson 2008
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 .تقویم آموزشي دندانپزشکي تشخیص 1
عرصه آموزشي  :کالس  3زمان کالس:شنبه 7/54-8/54
تاریخ
49/6/12
49/6/12
49/7/9
49/7/22
49/7/22
49/7/12
49/2/4
49/2/26
49/2/12
49/2/23
49/4/7
49/4/29
49/4/12
49/23/2
49/23/21

عنوان

نام استاد

انواع معاینه و اصول آن و مهارتهای
ارتباطی
انواع روشهای معاینه(دو دستی،دو
انگشتی)...
عالئم عینی و ذهنی
اصول مشاوره و ارجاع
معاینه اعصاب
کرانیال،لنفاوی،بزاقی،تیروئیدTMJ،
شاخص های طبیعی داخل دهان
انواع توده های گردنی و اصول افتراق
آنها
انواع توده های گردنی و اصول افتراق
آنها
ضایعات وزیکولوبولوز
ضایعات وزیکولوبولوز
ضایعات وزیکولوبولوز
ضایعات وزیکولوبولوز
ضایعات وزیکولوبولوز
ضایعات وزیکولوبولوز
ضایعات وزیکولوبولوز

دکتر خیام زاده

9

دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
دکترتنکابنی
دکترتنکابنی
دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
دکتر خیام زاده
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