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 بسوِ تعالی

 داًشگاُ علَم پسشکی گلستاى  

 پسشکی علَم هرکس هطالعات ٍ تَسعِ آهَزش

  course planتزهی  دٍرُ  طزح 

 99-1400 دٍم:* ًیوغبل تحصیلی    کَدکبى                           *گزٍُ آهَسؽی:                            دًذاًپشؽکی:      داًؾکذُ* 

                    کذ درط:*                            َلَصی ًظزیتزٍهبت ػٌَاى درط: *

                                             دًذاًپشؽکی رؽتِ تحصیلی : *                                     دکتزای حزفِ ای   هقطغ : *

 ًالیيآثزگشاری  هحل*                              13-12ؽٌجِ  کی سهبى ثزگشاری:  *

                                 15    تؼذاد جلغبت:  *                                  ًظزیًَع ٍاحذ:    *                                                          1:تؼذاد ٍاحذ* 

 پیؼ ًیبس یب ّن ًیبس:                     *                                              تؼذاد فزاگیزاى:    *

 -دکتزهالحی–دکتزًبػوی -دکتز عیفیهذرعیي: ًبم 

 12-9 ؽٌجِچْبررٍسّبی توبط ثب هغئَل درط:                                         دکتز ًغین عیفی هغٍَل درط: ًبم 

                         داًؾکذُ دًذاًپشؽکی، ثخؼ کَدکبى                 تلفي:  آدرط دفتز: .

 drnasimseyfi@gmail.com:  پغت الکتزًٍیک 

ؽٌبخت صذهبت ٍاردُ ثِ دّبى ٍفک ٍصَرت ٍرٍؽْبی درهبًی ٍهالحظابت  خابؿ دردرهابى     ّذف اسیي درط: ّذف کلی درط

َسػ ثیوبرهی ثبؽذ. ّوچٌیي داًؾجَ ثب پیگیزیْبی ثؼذاسدرهبى ٍرٍؽْب ٍراّجزدّبی پیؾگیزاًِ درصذهبت ثزاعابط آخازیي   ٍآه

 ؽَاّذ ػلوی آؽٌبهی گزدد.

 اّذاف اختصبصی:

 اس فزاگیزاى اًتظبر هی رٍد در پبیبى دٍرُ قبدر ثبؽٌذ:

 را بذاًذ. اصَل ٍهباًی برخَردبابیوار -1

 را شرح دّذ. ت ٍدستِ بٌذی ترٍهاّای دًذاًیاپیذهیَلَشی،هقذها -2

 را بشٌاسذ. اصَل تشخیص ٍدرهاى صذهات دًتَآلَیَالر -3

 را بذاًذ. تفسیررادیَلَزیک تراهاّای فک ٍصَرت -4

 را بشٌاسذ. اصَل تشخیص ٍدرهاى صذهات ٍاردُ بِ دًذاًْای شیری -5

 را بشٌاسذ.  اًَاع اسپلیٌتاصَل تشخیص ٍدرهاى صذهات ٍاردُ بِ تاج دًذاًْای دایوی ٍ -6

 را شرح دّذ.  دًذاًْای دایویصذهات ٍاردُ بِ ریشِ اصَل تشخیص ٍدرهاى  -7

 را بشٌاسذ. midfaceشکستگیْای فک فَقاًی ٍ -8

 را بشٌاسذ. شکستگی ّای فک تحتاًی -8

 عَارض ًاشی ازترٍهاٍدرهاًْای آى را شرح دّذ.  -9

11-Sport dentistry  .را شرح دّذ 

 رابذاًذ درترٍها راًِیشگیپ یراّبردّا -12

   ًحَُ ارسؽیبثی داًؾجَ:

 (:.TBL)اهتحبًبت الف( در طَل دٍرُ 

 درصذ TBLهزاحل  ردیف

 10 آسهَى آهبدگی فزدی 1

 35 آسهَى گزٍّی 2

 35 تکلیف گزٍّی 3

 20 ارسیبثی ّوتبیبى 4

 %100   جوغ
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 ة( پبیبى تزم  

 آسهَى:ؽیَُ ج( 

TBL : تغتی / تؾزیحی                       کتجی 

 تغتی                  کتجی :پبیبى تزم  

   :  ًحَُ ثزخَرد ثب غیجت ٍ تبخیز داًؾجَهقزرات ٍ 

ى درط آغیجت هَجِ هَجت حذف  آهَسؽی ، غیجت غیز هَجِ در اهتحبى پبیبى تزم ثِ هٌشلِ  ًوزُ صفز ٍ 14ثز اعبط هبدُ 

 خَاّذ ؽذ .

   TBLقجل اس کالعْبی  ٍ هؾبّذُ فیلن آهَسؽی حضَر فؼبل ٍ هٌظن در کالط،  هطبلؼِ هجبحث :ٍظبیف ٍ تکبلیف داًؾجَ

   تبریخ اهتحبى پبیبى تزم: *

 * عبیز تذکزّبی هْن ثزای داًؾجَیبى:

 حضَر فؼبل در کالط ٍ هؾبرکت در پزعؼ ٍ پبعخ اس اّویت ثزخَردار اعت.  

 رػبیت ؽئًَبت اخال قی در کالط

 هطبثق جذٍل :یهٌبثغ اصل

: کتت هزجغ ،جغتجَ در ایٌتزًت ٍ ثِ طَر ٍیضُ عبیت هٌبثغ ثزای یبفتي هقبلِ ٍ عبیز اطالػبت هفیذکوکی : هٌبثغ 
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 یجذٍل سهبى ثٌذی ثزًبهِ درع

 تبریخ ردیف
 

 رئَط هطبلت
 ًبم اعتبد

ٍعبیل کوک  رٍػ تذریظ 

 ؽیآهَس

 رفزًظ

ّورا  آًالیي سخٌراًی ًاعویدکتر اصَل ٍهباًی برخَردبابیوار 26/11/99 1

 با پاٍرپَیٌت

ٍیذئَ 

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

 24فصَل 

 2014پیترسَى 25ٍ

اصَل تشخیص ٍدرهاى صذهات  3/12/99 2

 دًتَآلَیَالر

ّورا  آًالیي سخٌراًی ًاعویدکتر

 با پاٍرپَیٌت

ٍیذئَ 

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

 24فصَل 

 2014پیترسَى 25ٍ

ّورا  آًالیي سخٌراًی ًاعویردکت midfaceشکستگیْای فک فَقاًی ٍ 10/12/99 3

 با پاٍرپَیٌت

ٍیذئَ 

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

 24فصَل 

 2014پیترسَى 25ٍ

ّورا  آًالیي سخٌراًی ًاعوی دکتر  شکستگی ّای فک تحتاًی 17/12/99 4

 با پاٍرپَیٌت

ٍیذئَ 

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

 24فصَل 

 2014پیترسَى 25ٍ

ّورا  آًالیي سخٌراًی الحیهدکتر  تفسیررادیَلَزیک تراهاّای فک ٍصَرت 24/12/99 5

 با  پاٍرپَیٌت

ٍیذئَ 

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

  29فصل 

 2014  کتاب 

white 

 ِ درترٍهاراّبردّای پیشگیراً 15/1/1400 6

 

فیلن ضبط  هجازی سیفیدکتر

 شذُ سخٌراًی

 اًذریاسي 30فصل   

اپیذهیَلَشی،هقذهات ٍدستِ بٌذی  22/1/1400 7

 ترٍهاّای دًذاًی

ّورا  آًالیيسخٌراًی  یفیسدکتر

 با پاٍرپَیٌت

ٍیذئَ 

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

کتاب  8فصل 

 اًذریاسي

ّورا  آًالیي سخٌراًی ًاعویدکتر  عَارض ًاشی ازترٍهاٍدرهاًْای آى 29/1/1400 8

 با پاٍرپَیٌت

ٍیذئَ 

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

 24فصَل 

 2014پیترسَى 25ٍ

 

اصَل تشخیص ٍدرهاى صذهات ٍاردُ  5/2/1400 9

 بِ دًذاًْای شیری 

فیلن کوک آهَزشی  آًالیي TBL سیفیدکتر

ٍیذئَ  -

 powerپرٍشکتَر)

کتاب  19فصل

 27اًذریاسي/ فصل 

هک دًٍالذ 
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 point15ل /فص2016 ( ٍٍایت بَرد 

 پیٌکْام

اصَل تشخیص ٍدرهاى صذهات ٍاردُ بِ  12/2/1400 10

 دًذاًْای شیری

فیلن کوک آهَزشی  آًالیي TBL سیفیدکتر

ٍیذئَ  -

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

کتاب  19فصل

 27اًذریاسي/ فصل 

هک دًٍالذ 

 15/فصل 2016

 پیٌکْام

اصَل تشخیص ٍدرهاى صذهات ٍاردُ  19/2/1400 11

 ٍاًَاع اسپلیٌتبِ تاج دًذاًْای دایوی 

فیلن کوک آهَزشی  آًالیي TBL سیفیدکتر 

ٍیذئَ  -

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

کتاب اًذریاسي/ 

هک دًٍالذ  27فصل 

 34/فصل 2016

   پیٌکْام

اصَل تشخیص ٍدرهاى صذهات ٍاردُ  26/2/1400 12

 بِ تاج دًذاًْای دایوی ٍاًَاع اسپلیٌت 

فیلن کوک آهَزشی  آًالیي TBL سیفیدکتر

 ٍیذئَ -

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 

// 

اصَل تشخیص ٍدرهاى صذهات ٍاردُ  2/3/1400 13

 بِ ریشِ  دًذاًْای دایوی

ّورا  آًالیي سخٌراًی گرٍُ اًذٍ

 با پاٍرپَیٌت

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 
اصَل ٍدرهاى 

 اًذٍدًتیکس 

دکترترابی 

 2008ًصاد/ٍالتَى 

 7ٍ8فصل 

هاى صذهات ٍاردُ اصَل تشخیص ٍدر 9/3/1400 14

 بِ ریشِ  دًذاًْای دایوی

ّورا  آًالیي سخٌراًی گرٍُ اًذٍ

 با پاٍرپَیٌت

 powerپرٍشکتَر)

pointٍٍایت بَرد ) 
اصَل ٍدرهاى 

 اًذٍدًتیکس 

دکترترابی 

 2008ًصاد/ٍالتَى 

 7ٍ8فصل 

15 16/3/1400 Sport dentistry    فیلن ضبط  هجازی دکترسیفی

 شذُ سخٌراًی

پیٌکْام  40فصل 

2013 

 

 

 

                                                                                                     


