
 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

                                                                         متخصص بیماری های دهان  آخرین مدرک تحصیلی:                دکتر نجمه شورکی                 :نام و نام خانوادگی مدرس
 استاد یاررتبه دانشگاهی:                                                           پزشکیدندانرشته تحصیلی: 

 

                                      ششمترم:                          یحرفه ا یدکترا    مقطع:                                      پزشکیدندانرشته تحصیلی فراگیران: 
 33 تعداد فراگیران:

 

 درد و داروشناسی در دندانپزشکیعنوان درس به طور کامل: 
 2اد واحد:تعد                            □کار آموزی                 □  عملی                □ نوع درس:                 تئوری

                      ی:توافقتاریخ امتحان میان ترم:                    56خرداد ماه زمان خاتمه کالس:                 59 بهمن ماهزمان شروع کالس:    
 اموزش دانشکده یبراساس زمانبند پایان ترم:

 

 □ تکوینی                   □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 درصد از نمره نهایی01فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب 
 .درصد از نمره نهایی 21امتحان میان ترم.......

 کوئیزهای انجام شده......درصد از نمره نهایی
 .درصد از نمره نهایی01امتحان پایان ترم..

                □ غلطو صحیح             □چند گزینه ای                     □  تشریحی           □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 
  □جور کردنی

                 □غلط و صحیح             □چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 
   □جور کردنی

 

با اصول نسخه نویسی، تجویز صحیح و منطقی داو ها، عوارض دهانی دارو ها و  یاندانشجو ییدرس اشنا ینهدف از ادرس:  شرحی از 
 انواع درد های ناحیه فک و صورت و نحوه درمان آن ها می باشد.

 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

1. Burket's Oral Medicine 12th Edition 

2. Little and Falace's Dental Management of the Medically Compromised Patient, 8th Edition 

3. Contemporary oral and maxillofacial surgery, Peterson. Last edition 

4.  

 

 

 

 
 

 

 

 : درس اهداف كلي

 مي باشد یلذ یمنسبت به مفاه یشانآگاهي ا یشو افزا یاندانشجو یيدوره، آشنا ینا ی یههدف كلي از ارا

 يدهان و نسخه نویس یها یبیمار در ياصول داروشناس -1

 شناخت اثر سو داروها بر دهان -2

 اختالالت حسي مزمن دهان -3

 نوروپاتوفیزیولوژی دردهای سر و صورت -4

 كنترل درد -5

 اصول درمان با آنتي بیوتیک ها و پروفیالكسي -6

 داروهای آرام بخش و عوارض آن -7

 تداخالت دارویي در دندانپزشکي -8

 تجویز دارو در كودكان -9

 جلسه اول*

 ...........................نجمه شوركينام مدرس: ....

 يدهان و نسخه نویس یها یدر بیمار ياصول داروشناسعنوان مبحث: 

 دانشجو باید بتواند:اهداف اختصاصي: 

 را توصیف كند. ترم های پر كاربرد فارماكولوژیک -1

 راه های مختلف تجویز دارو را نام ببرد. -2

 فرم های مختلف دارویي را نام ببرد -3

 انواع اسم های دارو  را نام ببرد و توصیف كند.  -4

 اجزاء مختلف یک نسخه را نام ببرد. -5

 ویزگي های بخش های مختلف یک نسخه را بداند.  -6



 ترتیب و نحوه نوشتن یک نسخه صحیح را بداند. -7

 غلط های یک نسخه را تشخیص دهد. -8

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    حیطه :

 سخنراني، پرسش و پاسخ وش آموزشي:ر

 بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسیله كمک آموزشي: 

 

 جلسه دوم*

 نجمه شوركينام مدرس:

 اصول داروشناسي در بیماری های دهان و نسخه نویسيعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي:

 های پر كاربرد در دندانپزشکي را نام ببرددارو   -1

 علت تجویز دارو در دندانپزشکي را شرح دهد -2

 اصول تجویز منطقي داروها را شرح دهد. -3

 ضد درد را شرح دهد. دارو های دوز صحیحموارد تجویز و عدم تجویز، عوارض جانبي، -4

 .ح دهدرا شرآنتي بیوتیک ها صحیح  ي،دوزموارد تجویز و عدم تجویز، عوارض جانب -5

 .را شرح دهد قارچضد  یصحیح دارو ها ي،دوزموارد تجویز و عدم تجویز، عوارض جانب -6

 .را شرح دهد ویروسضد یصحیح دارو ها ي،دوزموارد تجویز و عدم تجویز، عوارض جانب -7

 .را شرح دهد آرام بخش یصحیح دارو ها ي،دوزموارد تجویز و عدم تجویز، عوارض جانب -8

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزشي: 

 بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 

 سوم*جلسه 

 نجمه شوركينام مدرس:

 شناخت اثر سو داروها بر دهانعنوان مبحث: 

 :دانشجو باید بتواند اهداف اختصاصي:

 اثرات شایع داروها بر دهان را نام ببرد  -1

 شرح دهد اثرات داروها بر دهان رانحوه درمان  -2

 دارو های ایجاد كننده خشکي دهان را نام ببرد.  -3



 را نام ببرد. سوزش دهانایجاد كننده  یدارو ها -4

 دهان را نام ببرد. زخمایجاد كننده  یدارو ها -5

 ببرد. را نام عامل تغییر رنگ مخاط دهان یدارو ها -6

 را نام ببرد. واكنش لیکنوئیدایجاد كننده  یدارو ها -7

 را نام ببرد. تغییردهنده رنگ دندان یدارو ها -8

 را نام ببرد. عفونت های قارچيایجاد كننده  یدارو ها -9

 را نام ببرد. عامل افزایش حجم لثه یدارو ها -11

 را نام ببرد بوی بد دهان و تغییر حس چشایيعامل  یدارو ها -11

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي حیطه :   

 سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزشي: 

 بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 

 چهارم*جلسه 

 نجمه شوركينام مدرس:

 اختالالت حسي مزمن دهانعنوان مبحث: 

 ید بتواند:دانشجو با اهداف اختصاصي:

 سندرم سوزش دهان را توصیف كند  -1

 نام ببرد سوزش دهان راهای سندرم انواع  -2

 شرح دهدسوزش دهان را  یانواع سندرم هاعلل   -3

 كند یفسندرم سوزش دهان را توصویژگي های بالیني   -4

 شرح دهدسندرم سوزش دهان را روش های تشخیص   -5

 كند یفسندرم سوزش دهان را توصدرمان های  -6

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي   حیطه : 

 سخنراني، پرسش و پاسخروش آموزشي: 

 بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 
 


