
                                                                                                                                                                                                                                       بسمه تعالي                                                                                                               

                                                                            تحقیقاتمعاونت آموزش و                                                       
شتي و ردماني اراك                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              دااگشنه علوم زپشكي و خدمات بهدا

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم زپشكي                                             

 س نظريورد ويژه فرم طرح  درس
 بخش الف: 

                              بیماری های دهان    دکتری تخصصي  آخرین مدرك تحصیلي:                         / دکتر عموزاد         : دکتر بابایي/دکتر مومني / دکتر براتي / دکتر شکیباصفتنام و نام خانوادگي مدرس

 نام                 تشخیص بیماری های دهان وزشي:گروه آم                                     استادیار:علمي مرتبه                                های دهان و فک و صورتتشخیص بیماری دندانپزشکي    رشته تحصیلي:

 نیمسال                                                دکتری حرفه ای مقطع:                                   دندانپزشکيیران: رشته تحصیلي فراگ                                             دانشکده: دانشکده دندانپزشکي اراك

 نفر ۳۰تعداد فراگیران:                                    99-98 اول :تحصیلي

تعداد                                              1تعداد واحد:                                                                                  تشخیص نظری یک/ اصول معاینه داخل دهاني و خارج دهاني واحد درسي به طور کامل: عنوان 

 دانشکده دندانپزشکي اراك تدریس:محل                                 جلسه دو ساعتهچهار : جلسه

 ندارد عنوان درس پیش نیاز:
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 زمان و تاريخ

 جلسه

اهداف ويژه رفتاري)بر اساس سه حيطه اهداف آموزشی: شناختی،   جلسه یکل هدف

 عاطفی، روان حرکتی(

)عنوان و  سيتدر روش تعيين رفتار ورو.دي 

 چگونگی اجرا(

 ليوسا

 یآموزش

 تدريس منابع ارزشيابی شيوه تکاليف 

  درصد متد 

1 1۰/۷/۹۸ 

 ساعت:

 ۸-1۰ 

 /دکتر  با با يی

 دکتر براتی

انواع روش هاي 

و عالئم  معاينه

 عينی و ذهنی

 

 :بتواند دانشجو

 .را نام ببرد روش هاي معاينه انواع-1

 .دهد روش هاي معاينه را بر روي بيمار انجام-2

 عالئم حياتی بيمار را اندازه گيري کند. -3

 عالقه نشان دهد. انجام معاينه کامل بيماربه  -4

با معاينه آشنايی 

و عالئم  اوليه بيمار

 حيا تی

 

ارزشيابی با پرسش 

 شفاهی

Ice breaker: 

 معرفی دانشجويان

 

  ،سخنرانی

پرسش و پاسخ، 

وايت 

بوردو 

 –ماژيک 

 -اساليد

 تصوير

تهيه 

پوستر 

معاينات 

 هانی

  فعاليت کالسی و

بحث مشارکت در 

 %15 هاي گروهی

 ارزشيابی تکوينی 

 (و کتبی )شفاهی

2۰% 

 :یاصل بعنم

کتاب  2و  1فصل 

 2۰۰2بريکر 

 



بارش افکار، 

 نمايش تصاوير 

 ارزشيابی تراکمی 

 %65 )چهارگزينه اي(

2 1۷/ ۷/ ۹۸ 

 ساعت:

 ۸-1۰ 

 دکتر مومنی

اصول مشاوره و 

ارجاع و شاخص 

طبيعی داخل  هاي

 دهان

 :بتواند دانشجو

موارد مورد نياز براي ارجاع و مشاوره با پزشک را  -1

 ذکر کند.

 با آناتومی نرمال داخل دهان آشنا باشد -2

 

با نرمال لند آشنايی 

 مارک هاي دهانی

آشنايی با اصول 

 مشاوره و ارجاع

 

ارزشيابی با آزمون 

 کتبی

سخنرانی، پرسش و 

پاسخ، بارش افکار، 

نمايش ويديوي 

و تصاوير آموزشی 

اطلس بيماري هاي 

 دهان

وايت بورد 

 –و ماژيک 

 -اساليد

 -فيلم

   فعاليت کالسی و

بحث مشارکت در 

 %15 هاي گروهی

 ارزشيابی تکوينی 

 ( و کتبی )شفاهی

2۰% 

 ارزشيابی تراکمی 

 )چهارگزينه اي( 

65% 

 :یاصل بعنم

کتاب  4فصل 

 2۰۰2بريکر 

3 24/۷/۹۸ 

 ساعت:

 ۸-1۰ 

دکتر 

 شکيباصفت

معاينات اعصاب 

کرانيالو غدد 

لنفاوي غدد بزاقی 

 و تيروئيد

 :بتواند دانشجو

دوازده زوج اعصاب مغزي رانام بردو مشکالت نقص -1

 عصبی را بشناسد

 معاينات غدد لنفاوي و تيروئيد را انجام دهد -2

 .انجام دهدمعاينات غدد بزاقی را بتواند -3

 

معاينات آشنايی با 

 خارج دهانی

انجام معاينات بر 

روي دانشجويان 

  ديگر يا بر روي بيمار

 

 

ارزشيابی با پرسش 

 شفاهی

سخنرانی، پرسش و 

پاسخ، بارش افکار، 

نمايش ويديوي 

و تصاوير آموزشی 

اطلس و پوستر هاي 

 داخل بخش

وايت بورد 

 –و ماژيک 

 -اساليد

 فيلم

- 

 پاورپوينت

تعيين 

نفرانس ک

در مورد  

انواع روش 

هاي 

 معاينات

  فعاليت کالسی و

بحث مشارکت در 

 %15 هاي گروهی

 ارزشيابی تکوينی 

 ( و کتبی )شفاهی

2۰% 

 ارزشيابی تراکمی 

 )چهارگزينه اي( 

65% 

 :یاصل بعنم

کتاب  5فصل 

 2۰۰2بريکر 

 

4 1/ ۸  /۹۸ 

 1۰تا  ۸ساعت 

 دکتر عموزاد

انواع توده هاي 

اصول گردنی و 

 افتراقی آنها

 دانشجو بتواند:

توده هاي خوش خيم و بدخيم ناحيه گردن را نام برد 

 و عالئم هر کدام را توضيح دهد.

آشنايی با انواع توده 

 هاي گردنی

سخنرانی، پرسش و 

پاسخ، بارش افکار، 

نمايش ويديوي 

و تصاوير آموزشی 

اطلس و پوستر هاي 

وايت بورد 

 –و ماژيک 

 -اساليد

 فيلم

- 

تعيين 

نفرانس ک

در مورد  

انواع روش 

هاي 

  فعاليت کالسی و

بحث مشارکت در 

 %15 هاي گروهی

 :یاصل بعنم

کتاب  31فصل 

 2۰۰2بريکر 



داخل بخش/ بررسی 

تصاوير کتاب هاي 

مرجع و اطلس بيماري 

هاي دهان و فک و 

 صورت

معاينات  پاورپوينت

توده هاي 

 گردنی

  ارزشيابی تکوينی

(  و کتبی )شفاهی

2۰% 

  ارزشيابی تراکمی

)چهارگزينه اي(  

65% 

  تقسیم مي شود. ویژه رفتاریهدف کلي به چند هدف هر هدف کلي  در واقع نشان دهنده هدف اصلي آن جلسه تدریس خواهد بود که 

  هستنداین اهداف در تعیین متد و وسایل آموزشي موثر  طراحي مي شود.و در حیطه های شناختي، عاطفي و روان حرکتي هستند رفتاری دارای فعل رفتاری ، معیار، محتوا و شرایط اهداف ویژه. 


