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گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی و ردمانی گیالنمعاونت آموزشی    دانش
 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشکی

 آموزش الکترونیک
 
 

 بیماریهای دهان، فک و صورت آموزشی:گروه  2سیستمیک  :/کارگاه/دورهعنوان درس

 دندانپزشکیدانشکده/ مرکز آموزشی درمانی: واحد۲:  تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 ساعته ۲جلسه  ۳۱ :/ کارگاه/دورهمدت زمان ارائه درس نفر ۰۴ تعداد گروه هدف:

 دندانپزشکی  :گروه هدف  رشته  و مقطع تحصیلی

 عمومی

 27/10/۹۹ زمان شروع:

 مشخصات استاد مسؤول:

 رتبه نام خانوادگی نام
شماره 

 تماس
 آدرس ایمیل تلفن همراه

 Maryam_basirat18@yahoo.com   یاراستاد یرتبص  یممر

 شخصات استادان/مدرسان همکار:م

 رتبه نام خانوادگی نام
شماره 

 تماس
 آدرس ایمیل تلفن همراه

 Rabiei@gums.ac.ir   استاد ربیعی مریم 

 Djavadkia@yahoo.com   دانشیار کیا جواد سید

 M_samami@yahoo.com   استادیار سمامی محمد

 

 دورهطرح 
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 معرفي و اهداف درس
 

 كلمه در مورد درس بنویسید. 022تا  052. معرفي مختصري در حدود 1

 یمادرزاد  یماریهایب ،اعضا  یوندعوارض پ،  یعضالن یعصب یماریهایبا بجهت آشنایی دانشجو  2دندانپزشکی سیستمیک

 دهنده  یزیونرخ یاکتساب یماریب  ،یتنفس یماریب، یکآلرژ  یماریهایب ،یمنیا یستمس یاکتساب  یماریهایب ، یمنیا یستمس

 طراحی شده است . در پایان دوره یهکل یماریب و یباردار یطشرا، یزشیآم یعفون یماریهایب دهندهُ یزیخونر یارث یماریهایب

دانشجو باید اتیولوژی ، عالیم و نشانه های این بیماریها ، روشهای تشخیصی و درمانی این بیماریها را شرح داده و تدابیر 

 .دندانپزشکی این بیماریها را بیان کند

 

 /كارگاه/دوره:اهداف كلي درس
 و تدابیر دندانپزشکی آنعصبی عضالنی آشنایی دانشجو با بیماریهای  -۳
 و تدابیر دندانپزشکی آن عوارض پیوند اعضا آشنایی دانشجو با  -۲
 و تدابیر دندانپزشکی آن مادرزادی سیستم ایمنیآشنایی دانشجو با بیماریهای   -۱
 و تدابیر دندانپزشکی آن اکتسابی سیستم ایمنیآشنایی دانشجو با بیماریهای   -۰
 و تدابیر دندانپزشکی آن آلرژیکآشنایی دانشجو با بیماریهای   -5
 نآ یدندانپزشک یرو تداب  بیماری تنفسیدانشجو با  ییآشنا -6

 آن یدندانپزشک یرو تداب ی دهندهاکتسابی خونریزبیماری دانشجو با  ییآشنا -7
 بیماریهای ارثی خونریزی دهنده و تدابیر دندانپزشکی آنآشنایی دانشجو با  -8

 و تدابیر دندانپزشکی آنهابیماریهای عفونی آمیزشی دانشجو با  ییآشنا -۹
 آشنایی دانشجو با شرایط بارداری  و تدابیر دندانپزشکی آن -۳۴
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 آشنایی دانشجو با بیماری کلیه و تدابیر دندانپزشکی آن -۳۳
 

 

 

 

 

  

 /كارگاه/دوره:اهداف اختصاصي درس۳

 :دورهدستیار انتظار می رود در پایان دانشجو/ از 

 را شرح دهد. عصبی عضالنی  یماریهایب یو نشانه ها یمعال -۳

 کند. یانرا ب یعضالن یعصب یماریهایب یتظاهرات دهان -۲

 دهد. یحرا توض یعضالن یعصب یماریهایب یدندانپزشک یرتداب-۱

 را شرح دهد. عوارض ناشی از پیوند اعضا  عالیم و نشانه های  -۰

 را بیان کند. عوارض ناشی از پیوند اعضا تظاهرات دهانی -5

 .دهد یحرا توض پیوندی یمارانب یدندانپزشک یرتداب-6

 را شرح دهد. ارثی سیستم ایمنی یهای یمارب یو نشانه ها یمعال -7

 کند. یانرا ب یمنیا یستمس یارث  یماریهایب یتظاهرات دهان-8

 را توضیح دهد. یمنیا یستمس یارث  یماریهایبمبتال به   یمارانب یدندانپزشک یرتداب -۹

 را شرح دهد. سیستم ایمنییهای اکتسابی یمارب یو نشانه ها یمعال -۳۴

 کند. یانرا ب یمنیا یستمساکتسابی  یماریهایب یتظاهرات دهان-۳۳

 دهد. یحرا توض یمنیا یستمساکتسابی   یماریهایمبتال به  ب یمارانب یدندانپزشک یرتداب-۳۲

 را شرح دهد. آلرژیک یماریهایب یو نشانه ها یمعال -۳۱

 کند. یانرا ب آلرژیک یماریهایب یتظاهرات دهان-۳۰

 .دهد. یحرا توض به بیماریهای آلرژیک مبتال  یمارانب یدندانپزشک یرتداب -۳5

 را شرح دهد. یتنفس یماریمبتال به ب یمارانب یو نشانه ها یمعال -۳6

 کند. یانرا ب یتنفس یماریمبتال به ب یمارانب یتظاهرات دهان-۳7

 دهد یحرا توض یتنفس یماریمبتال به ب یمارانب یدندانپزشک یرتداب -۳8

 را شرح دهد. دهنده  یهای ارثی خونریزییمارب یو نشانه ها یمعال -۳۹

 کند. یانرا بارثی خونریزی دهنده  یماریهایب یتظاهرات دهان-۲۴

 دهد. یحرا توضارثی خونریزی دهنده   یماریهایبمبتال به   یمارانب یدندانپزشک یرتداب -۲۳

 را شرح دهد.  بیماریهای اکتسابی خونریزی دهنده یو نشانه ها یمعال -۳6

 کند. یانرا بدهنده   یزیخونر یاکتساب یماریهایب یتظاهرات دهان-۳7

 .دهد یحرا توضدهنده   یزیخونر یاکتساب یماریهایب یدندانپزشک یرتداب -۳8
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 را شرح دهد. عفونی آمیزشی یماریب یو نشانه ها یمعال -۳۹

 کند. یانرا ب یزشیآم یعفون یماریب یماریب یتظاهرات دهان -۲۴

 دهد. یحرا توض بیماری عفونی آمیزشی مبتال به  یمارانب یدندانپزشک یرتداب -۲۳

 .را شرح دهد بارداری یو نشانه ها یمعال-۲۲

 کند. یانرا بافراد باردار   یتظاهرات دهان-۲۱

 .دهد یحرا توض افراد باردار  یدندانپزشک یرتداب -۲۰

 را شرح دهد. کلیه  یماریب یو نشانه ها یمعال -۲5

 کند. یانرا ب کلیه  یماریب یتظاهرات دهان -۲6

 دهد. یحرا توض کلیه یماریمبتال به  ب یمارانب یدندانپزشک یرتداب -۲7

 ................1۰22-۹۹دوم .......نیمسال  -تقویم درسي الکترونیکي.

 مدرس عنوان جلسه
 بازه زمانی

 )روز(

 نوع

-سانهر) صوتی/ چند 

 ای(

 تاریخ پایان تاریخ شروع

 یعصب یماریهایب 2۲/1۱/۹۹

  (1) یعضالن

      یدکتر سمام

 یعصب بیماریهای 4/11/۹۹

 (2) یعضالن

      یسمام دکتر

اعضا و تظاهرات  پیوند 11/11/۹۹

و مالحظات  یدهان

 یدندانپزشک

      یاک دکتر

و  یدهان تظاهرات 1۱/11/۹۹

 یمالحظات دندانپزشک

 یمنیا یستمس یماریهایب

(1) 

      یاک دکتر

و  یدهان تظاهرات 2۲/11/۹۹

 یمالحظات دندانپزشک

 یمنیا یستمس یماریهایب

(2) 

      یسمام دکتر

و  یدهان تظاهرات 2/12/۹۹

 یمالحظات دندانپزشک

 (3) یکآلرژ یماریهایب

      یسمام دکتر

،تظاهرات  یتنفس بیماری ۹/12/۹۹

و مالحظات  یدهان

 یدندانپزشک

      یسمام دکتر

 یاکتساب اختالالت 1۱/12/۹۹

 یردهنده و تداب یزیخونر

   آن یدندانپزشک

      تیربص دکتر

 یزیخونر  یارث اختالالت 23/12/۹۹

 یدندانپزشک یردهنده و تداب

   آن

      تیربص دکتر

و  یعفون بیماریهای 14/1/14۱۱

 (1)یزشیآم

      یعیرب دکتر



 

۲ 

و  یعفون بیماریهای 21/1/14۱۱

 (2) یزشیآم

      یعیرب دکتر

 یدندانپزشک مالحظات 2۱/1/14۱۱

 یردهیو ش یباردار

      یاک دکتر

و مالحظات  یویکل بیماری 4/2/14۱۱

 (3و 2و1)یدندانپزشک

      تیربص دکتر

 



 

۱ 

 نحوه تدریس:

 

 انتخاب

 

 ها ماژول

 استاد وظایف /شركت كنندگاندانشجو وظایف توضیح خیر بلي

مطالعه مباحث، گوش دادن به صوت     و منابع اصلیمحتوای 

 ،مطرح کردن سوال

 یها ینتاستفاده از پاورپو

 شده یبروزرسان

      بیشتر مطالعه منابع

 و یفبه موقع تکال یحتصح ها ینپاسخ به موقع به تمر    تمرین ها

 بازخورد به دانشجو یهارا

      تاالر گفتگو

   آزمون یا یفدر قالب تکل   طرح سوال

      سواالت متداول

      آزمون

      اتاق گفتگو

      کالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

 یها و طراح ینپاسخ به موقع به تمر    هاتکالیف و پروژه

 سوال

 یهاو ار یفبه موقع تکال یحتصح

 بازخورد به دانشجو

 

 ًاز طریق  روش برگزاري در خصوص كالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,….  و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان ).برگزاري را قید نمایید 



 

۲ 

............................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................................................................................. 



 

۱ 

 :منابع اصلي درس
 در صورتی-سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس) عنوان کتاب، نام نویسنده، 

 ت آن به عنوان منبع ضروری نباشد(که مطالعه همه کتاب یا همه مجال

۳- Little J, Falace D.Dental management of the medically compromised 

patient.8Ed,2018 
 یطاهر یگمب یلهدکتر جم یبه سرپرست ۳۱۹۰صورت.  دهان، فک و یماریهایب یکتاب مل -۲

۱- 

 :بیشتر مطالعه منابع
۳- 

۲- 

۱- 
 نوع محتوا

  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت
 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی

 غیر قابل دانلود قابل دانلود
 

 تکالیف و پروژه ها: 

  تکالیف طول ترم 

برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود 

 لحاظ نمایید.

 شماره
عنوان 

 تکلیف
 شرح تکلیف

مهلت پاسخ 

 دانشجویان

فیدبک 

 مدرس
 هدف از ارائه تکلیف

۳      

۲      

۱      

۰      

5      

 نحوه ارزشیابي دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابي:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ / درصدنمره ارزشیابیروش 

   

   

   



 

۹ 

 : یان/شركت كنندگانمقررات و انتظارات از دانشجو

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: / شرکت کنندههر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 
 درس محتوای و  درسی موضوعات اخذ  

 آموزشی محتوای  مطالعه 
 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی حضور و شرکت فعال 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 

 

 

 

  


