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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت آموزشی

 پزشکیعلوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 1 سیستمیک های بیماری درس )ترکیبی/مجازی( دوره طرح فرم

 

 اطالعات مربوط به واحد درسی

 پیش نیاز درس کد عنوان کامل درس
 تعداد کل واحد

 نیمسال تحصیلی دورهزمان خاتمه  دورهزمان شروع 
 عملی نظری

 های بیماری

 1 سیستمیک
 99دی ماه  99مهرماه   3  37172

1011-1299 

 نیمسال اول

 

 

 اطالعات مربوط به استاد)اساتید(
نام و نام خانوادگی استاد مسئول و 

 درس همکار )اساتید(استاد
و آخرین مدرک  

 تحصیلیرشته 
 رتبه

 دانشگاهی
 همراه شماره تلفن پست الکترونیک گروه آموزشی

       استاد مسئول

استاد )اساتید( 
 همکار

 صدیقه خیراندیش-1
آسیب  متخصص

شناسی دهان ، فک و 

 صورت

 استادیار
 ، دهان شناسی آسیب

 صورت و فک
S.kheirandish.bpums.ac.ir 09126025653 
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3-      

2-      

 

 

 اطالعات مربوط به فراگیران
 تعداد ترم تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 23 پنجم بالینی دندانپزشکی عمومی

 

 

 

اطالعات مربوط به نحوه 

 کالسجلسات برگزاری 

 ) لینک کالس ( محل تشکیل برگزاری ساعتتاریخ و  تعداد کالس جلسات

 حضوری
 1- 

3- 

2- 

 

 *غیر حضوری همزمان
 1- 

3- 

2- 

 

 **غیر حضوری غیر همزمان
 1- 

3- 

2- 

 

 : جلسات آنالین که دانشجو و مدرس بصورت همزمان در فضای مجازی حضور دارند*

 ، لینک و ....CDپوینت، پادکست ، پاورمولتی مدیا ، در اختیار قرار دادن محتوا در قالب  یاجلسات آفالین  بصورت: **
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 دوره کلیاطالعات مربوط به شرح درس، هدف 

 شرح درس

شرح حال گیری و معاینه ی بیمار، کنترل عالیم حیاتی، بیماری های سیستمیک، تظاهرات دهانی و  با یاندانشجو ییدرس آشنا ینهدف از ا

 مالحظات دندانپزشکی آن می باشد.

 

 هدف کلی

 

 :می باشد یلآگاهی با موارد ذ یشو افزا یاندانشجو ییدوره، آشنا ینا ی یههدف کلی از ارا

  یمارب ی ینهو معا یریشرح حال گ1

  یاتیح یمکنترل عال 3

 قلبی و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن  یها یماریب 2

 خونی و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن  یها یماریب 0

 دندانپزشکی آن  عفونی و تظاهرات دهانی و مالحظات یها یماریب 5

 و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن  یکمتابول یها یماریب 6

 غدد داخلی و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن  یها یماریب 7

 گوارش و کبد و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن  یها یماریب 8

 و تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی آن  یدزا 9

  یتاختالت آب و الکترول 11

 عفونی  یها یماریب یپاتولوژ 13

 

 

 

 

 ارزشیابی دورهاطالعات 
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 □((  summative evaluation پایانی ارزشیابی       □( formative evaluation)  تکوینی ارزشیابیمراحل ارزشیابی                  

 درصد از نمره نهایی............................................................ . فعالیت دانشجو 
 درصد از نمره نهایی .......................................................حضور و غیاب ........

 د از نمره نهایی.........درص..امتحان میان ترم..................................................
 کوئیزهای انجام شده........................................................درصد از نمره نهایی
 امتحان پایان ترم..............................................................درصد از نمره نهایی

 درصد از نمره نهایی............................. تکالیف دوره.......................................
 درصد از نمره نهایی ........................................................تکلیف  نهایی درس

 
 ...........................سایر ........    □جور کردنی              □غلطو صحیح            □چند گزینه ای                 □تشریحی            □شفاهی        :نوع امتحان میان ترم
 ........................سایر ........   □جور کردنی               □غلط و صحیح            □چند گزینه ای                  □تشریحی            □شفاهی        :نوع امتحان پایان ترم

 

 

 

 

 دوره های آزمون به مربوط اطالعات

 پایان دوره های میان دوره و آزمون طول دوره )کوئیزهای(آزمون های
 ) لینک ( مکان نحوه برگزاری ساعت تاریخ نحوه برگزاری ساعت تاریخ موضوع تعداد
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 لیف دورهاتک

 شیوه ارسال درصد نمره اختصاص داده شده نهاییتاریخ تحویل  موضوع

    

 

 

 منابع درس
 کمکی اصلی

1.Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations, 
Regezi. Last edition. 

 2.Oral and maxillofacial pathology, Neville. Last 
edition. 

 

 

 

 انتظارات از دانشجو
 درس یمطابق با اهداف اختصاص
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 جلسات درس

 و چهاردهم *جلسه سیزدهم

                                                یراندیشخ دکترنام مدرس: 

 یکت هماتوژنالالاخت عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 

 بتواند یددانشجو با

 کند. یفرا تعر یکاختالالت هماتوژن انواع .1

 کند. یفرا تعر یدیلنفوئ یپرپالز هایپر .2

 انمی را تعریف کند. .3

 تاالسمی را تعریف کند. .4

 نوتروپنی را تعریف کند. .5

 لوکمی را تعریف کند. .6

 لنفوم را تعریف کند. .7

 را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند بورکیت .8

 انواع لنفوم را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند .9

 .را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند یانواع لوکم  .11

 را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند. یانمنواع ا .11

 . بداند را آن با برخورد نحوه و بشناسد ی راتاالسم .12

 بداند را آن با برخورد نحوه و بشناسد را یدیلنفوئ یپرپالز یپرها .13
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a. 14- -را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند ینوتروپن 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ی،سخنران روش آموزشي:

 .بورد یتپروژکتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسیله كمك آموزشي: 

 

 

 

 


