بسمه تعالی
دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر
مرکز توسعه آموزش پزشکی
دفتر نظارت و ارزشیابی
فرم طرح درس

نام و نام خانوادگی مدرس :صدیقه خیراندیش
رشته تحصیلی :اسیب شناسی فک و صورت
رشته تحصیلی فراگیران :دندانپزشکی
تعداد فراگیران28 :
عنوان درس به طور کامل :دندانپزشکی تشخیصی 1
عملی □
تئوری □
نوع درس:
زمان خاتمه کالس:
زمان شروع کالس :مهر ماه 97
پایان ترم :بر اساس برنامه زمانبندی آموزش دانشکده
مرحله ای □

آخرین مدرک تحصیلی :دکتری تخصصی
رتبه دانشگاهی :استادیار
ترم :پنجم

مقطع :دکتری حرفه ای

کار آموزی □

دی ماه97

تعداد واحد./18:

تاریخ امتحان میان ترم:

تکوینی □

مراحل ارزشیابی
فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب .......10..........درصد از نمره نهایی
امتحان میان ترم .................................نا مشخص..........................درصد از نمره نهایی
کوئیزهای انجام شده ...........................نا مشخص.............................درصد از نمره نهایی
امتحان پایان ترم ...............................نا مشخص...............................درصد از نمره نهایی
چند گزینه ای □
تشریحی □
شفاهی □
نوع امتحان میان ترم
جور کردنی □
چند گزینه ای □
تشریحی □
شفاهی □
نوع امتحان پایان ترم
جور کردنی□

صحیح و غلط □

صحیح و غلط

شرحی از درس:
ارجاع ،توصیف شناسی ،آناتومی دهان ،اصول هدف از این درس ،آشنایی دانشجویان با چگونگی برخورد با بیمار ،معاینه ی بیمار ،مشاوره و
بیوپسی و مبانی پاتولوژی می باشد
ج

منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
1.Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations, Regezi. Last edition.
2. Oral and maxillofacial pathology, Neville. Last edition.
3.Contemporary oral and maxillofacial surgery, Peterson. Last edition

اهداف كلي درس:
هدف كلي از ارایه ی این دوره ،آشنایي دانشجویان و افزایش آگاهي با موارد ذیل مي باشد:
 معاینه و اصول آن و مهارت های ارتباطي -2انواع روش های معاینه
 -3عالیم عیني و ذهني
 -4اصول مشاوره و ارجاع
 -5شاخص های طبیعي دهان
 -6انواع توده های گردني و اصول افتراق آنها
 -7مباني پاتولوژی دهان ،فک و صورت
 -8اصول بیوپسي
 -9آشنایي با سیتولوژی و بیوپسي
 -11روش های نوین تشخیصي در پاتولوژی
*جلسه هفتم
نام مدرس :دكتر خیراندیش
عنوان مبحث :مباني پاتولوژی دهان،فک و صورت
اهداف اختصاصي:
دانشجو باید بتواند
 .1مقدمه ای از پاتولوژی را شرح دهد.
 .2انواع رشته های پاتولوژی را بشناسد و نام ببرد.
 .3نحوه ارسال نمونه ها را به آزمایشگاه شرح دهد.
 .4انواع بیوپسي را بشناسد.

*جلسه هشتم و نهم
نام مدرس :دكتر خیراندیش
عنوان مبحث :آشنایي با سیتولوژی و بیوپسي و روش های نوین تشخیصي در پاتولوژی
اهداف اختصاصي:
دانشجو باید بتواند
 - 1انواع بیوپسي و سیتولوژی را نام ببرد.
 -2مراحل اماده سازی بافت و تهیه الم را شرح دھد.
 -3روش های نوین تشخیصي را شرح دھدو با ھم مقایسه نماید.
حیطه  :شناختي □

عاطفي □

روش آموزشي :سخنراني ،پرسش و پاسخ
وسیله كمک آموزشي :لپ تاپ ،ویدیو پروژكتور ،تابلو وایت بورد.

رواني حركتي□

