
 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 ارتباطی های مهارت و آن اصول و معاینه انواع هدف کلی درس:

 1دندانپزشکی تشخیصی نام درس :    

 23/6/97 تاریخ برگزاری : 1شماره جلسه :

 ، مجتمع تندیس 4کالس  محل برگزاری : انواع معاینه و اصول آن و مهارت های ارتباطی موضوع جلسه :

 دکتر هاله ذکاییمدرس : دقیقه 60مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 5دانشجویان ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و انه هارس روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

معرفی  .1

 واحد

 بیان اصول و مقررات کالس   1-1

 شرح واحد مطابق با طرح دوره 2-1

 شرح وظایف دانشجویان 3-1

 به تفکیک نمره رد امتحانی شرح موا 4-1

 پاورپوینت سخنرانی شناختی

 ویدیو پروژکتور

 وایت بورد

 

پرسش و پاسخ 

 شفاهی 

بخش های .2

مختلف یک پرونده 

 )روال تشخیص(

 را تعریف کند اصلی شکایت تاریخچه و شکایت اصلی 1-2

 را شرح دهد ها سیستم بر مروری مختصربه شکل  2-2

 را شرح دهد مختصر انواع معاینات خارج و داخل دهانیبه شکل  3-2

 به طرح درمان اشاره کند  4-2

 شناختی

 پروندهانواع .3

انواع  و )معاینه(

 ارزیابی بیمار

 مختصر و جامع را شرح دهد انواع ارزیابی 1-3

 اندیکاسیون هر معاینه را شرح دهد 2-3

 مزایا و معایب هر معاینه را شرح دهد 3-3

 شناختی



 

 ارتباطی های مهارت و آن اصول و معاینه انواع هدف کلی درس:

 

 1دندانپزشکی تشخیصی نام درس :    

 30/6/98 تاریخ برگزاری : 2شماره جلسه :

 ، مجتمع تندیس 4کالس  محل برگزاری : انواع معاینه و اصول آن و مهارت های ارتباطی موضوع جلسه :

 دکتر هاله ذکاییمدرس : دقیقه 60مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 5دانشجویان ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و انه هارس روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

هدف  .2

 مصاحبه

 

 دانشجواهداف یک مصاحبه بالینی را نام ببرد 1-1

 شیوه جمع آوری داده هارا نام ببرد  2-1

 

 پاورپوینت سخنرانی شناختی

 ویدیو پروژکتور

 وایت بورد

 

پرسش و پاسخ 

 شفاهی 

مهارت در  .3

 مصاحبه

 دانشجو مهارت اولیه مصاحبه را به دست آورد.1 1-2

 .شیوه های ارتباطی درست را بیاموزد2 1-3

1-4 3. 

1-5 4 . 

 شناختی

واالت س .4

 مصاحبه

 بیاموزد را پرسیدن بیمار از  مرتبط سواالت 1-3

 بشناسد را دار جهت سواالت 2-3

 نحوه پرسیدن سوال از بیمار متناسب با سن او بیاموزد  3-3

 شناختی

های  تکنیک .4

ارتباط با برقراری 

 بیمار

 برخورد مناسب با بیمار را بشناسد 1-4

 راه های تسهیل برقراری ارتباط را بشناسد  2-4

 شناختی



 معاینه روشهای انواع با آشنایی و شناخت هدف کلی درس:  

 1دندانپزشکی تشخیصی نام درس :    

 13/7/98: تاریخ برگزاری  3شماره جلسه :

 ، مجتمع تندیس 4کالس  محل برگزاری : شناخت و آشنایی با انواع روشهای معاینه موضوع جلسه :

 دکتر هاله ذکاییمدرس : دقیقه 60مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 5دانشجویان ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

تکنیک های  .1

 معایته

 نام ببردمعاینه را  ند انواع تکنیک های دانشجو بتوا  1-1

 ابزارهای الزم برای هر تکنیک را بشناسد 2-1

 موارد تجویز تکنیک های معاینه را نام ببرد 3-1

 پاورپوینت سخنرانی شناختی

 ویدیو پروژکتور

 وایت بورد

 

پرسش و پاسخ 

 و منظورشفاهی 

کردن نمره مثبت 

برای دانشجوی 

 سخگوپا
مشاهده یا  .2

visual 
inspectio

n  

 بداند را ، آید می بدست معاینه تکنیکاین  با که مواردی    1-2

 نقاط ضعف این تکنیک را بداند  2-2

 را شرح دهد.  retractionمفهوم  3-2

 

 شناختی

لمس یا .3
palpation 

 بداند را ، آید می بدست معاینه کتکنی این با که مواردی 1-3

 نقاط ضعف و قوت این تکنیک را بداند 2-3

 را شرح دهد  empatibilityو  fluctuancyمفاهیمی چون  3-3

 شناختی

سایر تکنیک های  .4

معاینه)سمع، دق، 

آسپیراسیون، 

 پروبینگ (

 مورد تجویز تکنیک های معاینه مذکور را بداند 1-4

 بداند را تکنیک هر قوت و ضعف نقاط 2-4

ابزار الزم برای هر تکنیک را برشمارد و نواحی از فک و صورت که  3-4

 هر تکنیک به کار می رود را برشمرد

 شناختی



 
 

 1دندانپزشکی تشخیصی نام درس :    

 20/7/97 تاریخ برگزاری : 4شماره جلسه :

 ، مجتمع تندیس 4کالس  محل برگزاری : شناخت و آشنایی با عالیم عینی و ذهنی موضوع جلسه :

 دکتر هاله ذکاییمدرس : دقیقه 60مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 5دانشجویان ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 ذهنی و عینی عالیم با آشنایی و شناخت هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

مفهوم  .1

 عالیم 

subjecti
ve 

دانشجو بتواند هر کدام از این دوعالمت را تعریف کند و برای هر کدام 

 مثالی بیاورد.

 را بشناسد  symptomنام دیگر آن یا 

 

 پاورپوینت سخنرانی شناختی

 ویدیو پروژکتور

 وایت بورد

 

پرسش و پاسخ 

 شفاهی 

مفهوم  .2

عالیم 

objectiv
e 

 کدام هر برای و کند تعریف را دوعالمت این از کدام هر بتواند دانشجو

 .بیاورد مثالی

 بشناسد را   signیا آن دیگر نام

 شناختی

 

 

 

 

 



 

 

 1دندانپزشکی تشخیصی نام درس :    

 4/8/98 تاریخ برگزاری : 5شماره جلسه :

 ، مجتمع تندیس 4کالس  محل برگزاری : شناخت و آشنایی با اصول معاینه و ارجاع موضوع جلسه :

 دکتر هاله ذکاییمدرس : دقیقه 60مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 5دانشجویان ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 ارجاع و معاینه اصول با آشنایی و شناخت هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 اصول علمی مشاوره را بشناسد  1-1 مشاوره .1

 انواع مشاوره را شرح دهد 2-1

 اصول نگارش مشاوره کتبی  و درج نتیجه را بیاموزد 3-1

 اصول اخالقی در مشاوره های پزشکی را بیاموزد 4-1

 پاورپوینت سخنرانی شناختی

 ویدیو پروژکتور

 وایت بورد

 

 پرسش و پاسخ

 شفاهی 

 اصول علمی ارجاع را بشناسد  2-1 ارجاع.2

 مواقع و شرایط لزوم  ارجاع رو شرح دهد 2-2

 اصول نگارش کتبی ارجاع و درج نتیجه  را بیاموزد 3-2

  اخالقی در ارجاع پزشکی را بیاموزداصول   4-2

 شناختی

 

 

 

 



 

 ارتباطی های مهارت و آن اصول و معاینه انواع هدف کلی درس:   

 1دندانپزشکی تشخیصی نام درس :    

 تعطیل:تاریخ برگزاری 6شماره جلسه :

 ، مجتمع تندیس 4 کالس محل برگزاری : شناخت و آشنایی با شاخص های طبیعی حفره دهان موضوع جلسه :

 دکتر هاله ذکاییمدرس : دقیقه 60مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 5دانشجویان ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و هارسانه  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

معاینه  .1

داخل 

 دهانی

 قسمت های مختلف داخل دهان را برشمارد ترتیب معاینه  1-1

 بتواند معاینه قسمت های مختلف دهان را به درستی انجام دهد 2-1

نکات قبال شرح داده شده در قسمت تکنیک معاینه را به کار  3-1

 گیرد

 

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی

تعاملی ، بحث و 

 پاسخ-پرسش

 پاورپوینت

 ویدیو پروژکتور

 وایت بورد

 

پرسش و پاسخ 

 شفاهی 

2.normal 

variationها 
1-2 normal variation  تعریف کند وبر آناتومی دهان  اشراف را

 پیدا کند

 بشناسدنماهای متفاوت از هر قسمت آناتومیک دهان را  2-2

 اخل دهان را لیست کندشاخصه های هر قسمت از بافت د  3-2

 

 شناختی

نحوه  .2

مدیریت 

نماهای 

بالینی 

 متفاوت

 بتواند بین بافت پاتولوژیک و نرمال افتراق قایل شود 1-3

 را شرح دهد  نرمال و پاتولوژیک بافت بین تفاوت 2-3

پاتولوژی هایی که با آنها همچون واریاسیون نرمال برخورد می  3-3

 شود ، را نام ببرد

 شناختی



 

 1دندانپزشکی تشخیصی نام درس :    

 4/8/98: تاریخ برگزاری 7شماره جلسه :

 ، مجتمع تندیس 4س کال محل برگزاری : شناخت و آشنایی با شاخص های طبیعی حفره دهان موضوع جلسه :

 دکتر هاله ذکاییمدرس : دقیقه 60مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی 5دانشجویان ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 ارتباطی های مهارت و آن اصول و معاینه انواع هدف کلی درس:   

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و ه هارسان روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

معاینه  .1

داخل 

 دهانی

 قسمت های مختلف داخل دهان را برشمارد ترتیب معاینه  1-1

 بتواند معاینه قسمت های مختلف دهان را به درستی انجام دهد 2-1

نکات قبال شرح داده شده در قسمت تکنیک معاینه را به کار  3-1

 گیرد

 

 شناختی

 مهارتی

 سخنرانی

تعاملی ، بحث و 

 پاسخ-پرسش

 پاورپوینت

 ویدیو پروژکتور

 وایت بورد

 

پرسش و پاسخ 

 شفاهی 

2.normal 

variationها 
1-2 normal variation  تعریف کند وبر آناتومی دهان  اشراف را

 پیدا کند

 بشناسدنماهای متفاوت از هر قسمت آناتومیک دهان را  2-2

 اخل دهان را لیست کندشاخصه های هر قسمت از بافت د  3-2

 

 شناختی

نحوه  .2

مدیریت 

نماهای 

بالینی 

 متفاوت

 بتواند بین بافت پاتولوژیک و نرمال افتراق قایل شود 1-3

 را شرح دهد  نرمال و پاتولوژیک بافت بین تفاوت 2-3

پاتولوژی هایی که با آنها همچون واریاسیون نرمال برخورد می  3-3

 شود ، را نام ببرد

 شناختی



 

 1دندانپزشکی تشخیصی نام درس :    

 11/8/98: تاریخ برگزاری 8شماره جلسه :

 مجازی محل برگزاری : شناخت و آشنایی با معاینه غدد لنفاوی موضوع جلسه :

 دکتر هاله ذکاییمدرس : دقیقه 60دت جلسه )دقیقه( :م

 دندانپزشکی 5دانشجویان ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 لنفاوی غدد معاینه با آشنایی و شناخت هدف کلی درس:   

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 زشیابیشیوه ار

 را تعریف نماید first echelonلنف نود  1-1 تعاریف .1

 درناژ لنفاوی هر غده در سر و گردن را ذکر کند  2-1

 درناژ لنفاوی دندان ها را شرح دهد 3-1

 چگونگی درناژ لنفاوی زبان، کام و.... را شرح دهد 4-1

 پاورپوینتدانلود  ارایه مجازی شناختی

و صدای ضبط 

 شده همزمان

 

- 

 لنف نودهای نرمال را برشمارد ویژگی 2-1 لنف نود نرمال .2

 دالیل هایپرپالزی لنفاوی را شرح دهد 2-2

 ویژگی لنف نود دچار بدخیمی را ذکر کند 3-2

 هایپرپالزی خوش خیم را تعریف کند و اتیولوژی آن را بر شمارد  4-2

 شناختی

تست های .3

 تشخیصی
1-3 FNA  ن را ذکر کندرا تعریف کند و اهمیت آ 

 را شرح دهدآن اندیکاسیون  2-3

 تست های دیگر تشخیصی را بر شمارد  3-3

 شناختی

لنف نودهای سر و  .4

 گردن

 معاینه تک تک لنف نودهای بند یک را شرح دهد 1-4

 حداقل یک تشخیص افتراقی برای هر لنف نود ناحیه ذکر کند  2-4

 شناختی



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                        

 



 


