
 

 

 رٍزاًِ سفرم طرح در

 :ترم دًذاًپسشکی :رشتِ تحصیلی :تعذاد ٍاحذ ًظری2ترهیوی  عٌَاى درس: :جلسِ شوارُ

معاینه کلینیکی و رادیوگرافی  :هَضَع درس

 پوسیذگی درمانتشخیص و و 

 فریذُ داراتی تذٍیي کٌٌذُ: هَاد دًذاًی ترهیوی ٍ گرٍُ آهَزشی: هعایٌِ کلیٌیکیَ تشخیص ٍ درهاى پَسیذگیتا ًحَُ آ شٌایی داًشجَیاى  اّذاف کلی:

  فعالیت ّای حیي تذریس فعالیت ّای قثل از تذریس:
فعالیت ّای تعذ از 

 تذریس

ف اّذارئَس هطالة )

 (جسئی

 ّذف ّای رفتاری:

 فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد
 ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ

 استاد

 داًشجَ

 -رساًِ -رٍش ّا

 ٍسیلِ

 زهاى

 «قیقِد»

 شیَُ ارزشیاتی ٍ

 فعالیت ّای تکویلی

         

 ارزیابی بیوار

بیواراى را از جهت ٍجَد اًَاع بیواری 

% صحت هَرد 011های ٍاگیردار با 

 ارزیابی قرار دهذ.

 Power point استاد+داًطجَ سخٌراًی داًص ضٌاختی

سه 

جلسه 

0 

 ساػته

 پرسص ٍ پاسخ

 کَئیس

 اهتحاى ًهایی

 
ػفًَت را بذرستی  رٍش های کٌترل

 بذاًذ ٍ تکار ببرد.
 ضٌاختی

 داًص

 ٍکاربردی
     

 هؼایٌه کلیٌیکی
% صحت 08رٍش ّای هعایٌِ دًذاًْا  را تا 

 تثرد. ًام 
      داًص ضٌاختی

 
% 08عالئن کلیٌیکی پَسیذگی دًذاًی را تا 

 صحت تَضیح دّذ
      داًص ضٌاختی

 
رًٍذ پیشرفت پَسیذگی را در سطَح 

 ًذاًی تذاًذهختلف د
      داًص ضٌاختی

         

 
% 088ًکات هْن در هعایٌِ تافت ًرم را تا 

 صحت شرح دّذ.
      داًص ضٌاختی

 
ًکات هْن در هعایٌِ لثِ ٍ پریَدًشیَم را تا 

 % صحت شرح دّذ.088
      داًص ضٌاختی

         

         

         



 

 

 :ترم دًذاًپسشکی :رشتِ تحصیلی :تعذاد ٍاحذ ًظری2ترهیوی  عٌَاى درس: :جلسِ شوارُ

معاینه کلینیکی و رادیوگرافی  :هَضَع درس

 پوسیذگی درمانتشخیص و و 

 فریذُ داراتی تذٍیي کٌٌذُ: هَاد دًذاًی ترهیوی ٍ گرٍُ آهَزشی: هعایٌِ کلیٌیکیَ تشخیص ٍ درهاى پَسیذگیتا ًحَُ آ شٌایی داًشجَیاى  اّذاف کلی:

  فعالیت ّای حیي تذریس فعالیت ّای قثل از تذریس:
فعالیت ّای تعذ از 

 تذریس

ف اّذارئَس هطالة )

 (جسئی

 ّذف ّای رفتاری:

 فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد
 ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ

 استاد

 داًشجَ

 -رساًِ -رٍش ّا

 ٍسیلِ

 زهاى

 «قیقِد»

 شیَُ ارزشیاتی ٍ

 فعالیت ّای تکویلی

 

 

 

% 011آزهَى های ٍایتالیتی پالپ را  با 

 صحتٌام ببرد

 

 

 ضٌاختی

 

 

 داًص

 

 

 سخٌراًی ٍ بحث

 

 

 استاد+داًطجَ

 

 

 
Power point 

 

 

 

 

 

 پرسص ٍ پاسخ

 کَئیس

 اهتحاى ًهایی

      داًص  ضٌاختی تست حرارتی را تَضیح دهذ 

 تست های حیاتی پالپ
% صحت 01کاربرد ایي تست را با 

 تَضیح دهذ.
 ضٌاختی

داًص 

 ٍکاربردی
     

 
% صحت ضرح 01کی را با تست الکتری

 دهذ
      داًص ضٌاختی

 
% صحت 01هَارد کاربرد ایي تست را با 

 تَضیح دهذ.
 ضٌاختی

داًص 

 ٍکاربردی
     

 
% صحت تَضیح 01کَیتی تست را  

 دهذ.
       

 
% صحت 01هَارد کاربرد ایي تست را با 

 تَضیح دهذ.
 ضٌاختی

داًص 

 ٍکاربردی
     

 
را در رٍش  هَارد هثبت ٍ هٌفی کارب

 های هختلف بذاًذ
      داًص ضٌاختی
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 رٍزاًِ سفرم طرح در

 ترم: دًذاًپسشکی رشتِ تحصیلی: تعذاد ٍاحذ: ًظری2ترهیوی  عٌَاى درس: جلسِ شوارُ:

معاینه کلینیکی و رادیوگرافی  هَضَع درس:

 پوسیذگی درمانتشخیص و و 

 تذٍیي کٌٌذُ: گرٍُ آهَزشی: آ شٌایی داًشجَیاى تا ًحَُ هعایٌِ کلیٌیکیَ تشخیص ٍ درهاى پَسیذگی اّذاف کلی:

  فعالیت ّای حیي تذریس فعالیت ّای قثل از تذریس:
فعالیت ّای تعذ از 

 تذریس

 (ّذاف جسئیارئَس هطالة )
 ّذف ّای رفتاری:

 فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد
 ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ

 استاد

 داًشجَ

 -رساًِ -رٍش ّا

 ٍسیلِ

 زهاى

 «دقیقِ»

شیَُ ارزشیاتی ٍ 

 فعالیت ّای تکویلی

 هؼایٌه رادیَ گرافی
عالئن رادیَگرافی پَسیذگی پیت ٍ فیشَر را تا 

 % صحت ًام تثرد08
 داًص یضٌاخت

 

 

 سخٌراًی ٍ بحث

 

 

 استاد+داًطجَ

 

 

 
Power point 

 

 

 

 

 

 

 پرسص ٍ پاسخ

 کَئیس

 اهتحاى ًهایی

 
عالئن رادیَگرافی پَسیذگی سطَح صاف را تا 

 % صحت ًام تثرد08
      داًص ضٌاختی

 
پَسیذگی سطَح دًذاًی را در کلیشِ 

 رادیَگرافی تشخیص دّذ
       ضٌاختی

 

رب در اًَاع هَارد هٌفی ٍ هثثت کا

 رادیَگرافی ّا را تذاًذ.

 

      داًص ضٌاختی

 
اًَاع کلیطه های هَرد ًیاز در تطخیص 

 پَسیذگی دًذاًها را ًام ببرد.
      داًص ضٌاختی

 
زهاى تهیه رادیَگرافی هجذد را در بیواراى 

 هختلف تطخیص دهذ.
       ضٌاختی

 
تطخیص افتراقی لَسٌسی پَسیذگی را با 

 % صحت بیاى کٌذ.01با  هَارد دیگر
       ضٌاختی

         

         

         



 

 

 ترم: دًذاًپسشکی رشتِ تحصیلی: تعذاد ٍاحذ: ًظری2ترهیوی  عٌَاى درس: جلسِ شوارُ:

معاینه کلینیکی و رادیوگرافی  هَضَع درس:

 پوسیذگی درمانتشخیص و و 

 تذٍیي کٌٌذُ: گرٍُ آهَزشی: آ شٌایی داًشجَیاى تا ًحَُ هعایٌِ کلیٌیکیَ تشخیص ٍ درهاى پَسیذگی اّذاف کلی:

  فعالیت ّای حیي تذریس فعالیت ّای قثل از تذریس:
فعالیت ّای تعذ از 

 تذریس

 (ّذاف جسئیارئَس هطالة )
 ّذف ّای رفتاری:

 فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّذ تَد
 ًحَُ ارائِ درس طثقِ حیطِ

 استاد

 داًشجَ

 -رساًِ -رٍش ّا

 ٍسیلِ

 زهاى

 «دقیقِ»

شیَُ ارزشیاتی ٍ 

 فعالیت ّای تکویلی

         

 طرح درهاى

طرح درهاى پَسیذگی اٍلیه را در افراد با 

% صحت 01ریسک پاییي پَسیذگی با 

 تَضیح دهذ.

 داًص ضٌاختی

 

 

 سخٌراًی ٍ بحث

 

 

 استاد+داًطجَ

 

 

 
Power point 

 

 

 

 

 

 پرسص ٍ پاسخ

 کَئیس

 اییاهتحاى ًه

 

طرح درهاى پَسیذگی اٍلیه را در افراد با 

% صحت 01ریسک  باالی پَسیذگی با 

 تَضیح دهذ.

      داًص ضٌاختی

 
% 01ریسک فاکتَر های پَسیذگی را با

 صحت ضرح دهذ
      داًص ضٌاختی

 

طرح درهاى پَسیذگی ها را بر اساس 

هیساى پَسیذگی ٍ ریسک فاکتَر های بیوار 

 تطخیص دهذ

       ضٌاختی

 
% صحت ًام 01تَالی طرح درهاًها را با 

 ببرد.
      داًص ضٌاختی
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