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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

*                                       جراحی فک و صورت*گروه آموزشی:                                                             دندانپزشکی: دانشکده* 

 ۷۹-۷۹دوم  :نیمسال تحصیلی

                  413371کد درس*                                                        نظری ۱جراحی  عنوان درس: *

                                              دندانپزشکیرشته تحصیلی : *                                                              ۹ترم      مقطع : *

 برگزاری       محل*                                                       زمان برگزاری:  *

                                   لسهج ۱۵  تعداد جلسات:  *                  نوع واحد:              *                                     :                     تعداد واحد* 

                  نداردپیش نیاز یا هم نیاز:    *                                                    تعداد فراگیران: *

 دکتر قانع پور،دکتر ناعمی،دکتر بهرام نژادمدرسین: نام 

 شنبه و یکشنبه صبحروزهای تماس با مسئول درس:                                         دکتر بهرام نژاد  مسوول درس: نام 

  تلفن:                                                  آدرس دفتر: 

 emad.bahramnejad@gmail.com :پست الکترونیک

 : هدف کلی درس

 نها و اشنایی با نحوه خارج سازی دندانهااشنایی با اناتومی اعصاب حس دهنده به دندانها و نحوه بیحس کردن ا

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 را بدانند اناتومی اعصاب حس دهنده به نواحی فک و دندانها -１

 اگاهی کامل داشته باشندنحوه بی حس کردن و تکنیکهای مختلف بی حسی فک باال و پایین  از -２

 نوروفیزیلوژی درد را یاد بگیرند اصول جراحی و -３

 وسایل جراحی و کشیدن را بشناسند -４

 اصول و روشهای خارج کردن دندانهای روییده و نهفته را بدانند. -５

 

 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 معادل ....% نمره کل (:........نمرهالف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 ...% نمره کل۱۲۲معادل . .........نمره۰۲.......ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

   :ن ترم میا

 تستی :پایان ترم  

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 41بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور منظم و با نظم و انضباط و به موقع سر کالس،مطالعه موارد تدریس شده و پیش مطالعه موارد هر جلسه 
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 * تاریخ امتحان میان ترم:  

  1397/11/15    تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 از اهمیت برخوردار است. حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل

 

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

۱ ۷۹-۹-۲ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 
 یولوژی دردفیز

 ویدیو  پاورپوینت و لکچر

 پروژکتور

۲ ۷۹-۹-۷ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

فارماکولوژی داروهای بی حسی 

 موضعی

 یووید  پاورپوینت و لکچر

 پروژکتور

۳ ۷۹-۹-۱۱ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

 اشنایی با تکنیک های بی حسی 

 )فک باال(

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر

۴ ۷۹-۹-۳۳ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

 یک های بی حسی اشنایی با تکن

 )فک باال(

 ویدیو پروژکتور   پاورپوینت و لکچر

۷ ۷۹-۵-۹ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

 اشنایی با تکنیک های بی حسی 

 )فک پایین(

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر

۱ ۷۹-۵-۱۴ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

 اشنایی با تکنیک های بی حسی 

 )فک پایین(

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر

۹ ۷۹-۵-۲۱ ۹.۱۷-

۵۱۱۷ 

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر أصول جراحی

۵ ۷۹-۵-۲۵ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر أصول ترمیم ذخم

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر اشنایی با وسایل جراحی-۹۱۱۷ ۷۹-۵-۲۵ ۷
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۵۱۱۷ 

۱۳ ۷۹-۷-۷ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

أصول و روشهای خارج کردن 

 دهدندانهای رویی

 

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر

۱۱ ۷۹-۷-۱۲ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

أصول و روشهای خارج کردن 

 دندانهای روییده

 

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر

۱۲ ۷۹-۷-۱۷ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

أصول و روشهای خارج کردن 

 دندانهای روییده

 

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر

۱۳ ۷۹-۷-۲۱ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

و روشهای خارج کردن أصول 

 دندانهای روییده

 

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر

۱۴ ۷۹-۱۳-۳ ۹۱۱۷-

۵۱۱۷ 

أصول و روشهای خارج کردن 

 دندانهای نهفته

 

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر

۱۷ ۷۹-۱۳-

۱۳ 

أصول و روشهای خارج کردن  

 دندانهای نهفته

 

 ویدیو پروژکتور  پاورپوینت و لکچر

       

       

 


