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   :Study Guideاه آموزشی  هدف و جایگ

بعنوان ابزاري است که به دانشجو کمک می کند تا  بتواند  )Study Guide(راهنماي یادگیري  
بهره وري را از فرصت هاي  ،یادگیري خود را در راستاي اهداف مورد انتظار تنظیم کند و بهترین

یادگیري داشته باشد.لذا در مجموعه اي که فراهم شده سعی گردیده تا اطالعات ضروري براي 
    ارائه شود. 1ره آموزشی بیماري هاي دهان نظرياستفاده هرچه بهتر دانشجویان از دو

ي آموزشی می ارائه این درس آشنایی دانشجو با اهداف اختصاصی در هر یک از حیطه هاهدف از 
  باشد.

  الف) حیطه هاي دانشی:
  اصول معاینه را بطور کامل توضیح دهد.-1
  انواع معاینه (اورژانس ،غربالگري ،کامل) را به طور کامل تشریح کند.-2
  انواع روش هاي معاینه (دو دستی ،دو انگشتی و...) را تو ضیح دهد.-3
  را توضیح دهد. ) (Objective and Subjectiveعالیم عینی و ذهنی -4
اصول مشاوره و ارجاع را توضیح دهد.-5
معاینه اعصاب کرانیکال ،غدد لنفاوي ،غدد بزاقی ،تیروئید و مفصل گیجگاهی فکی را تشریح -6

  کند.
  شاخص هاي طبیعی داخل دهان را نام ببرد.-7
ت دندانپزشکی بیماري هاي سیستمیک (بیماري هاي تظاهرات  دهانی ،فک و صورت ومالحظا-8

  بیماري هاي آدرنال ،ریه و تیروئید) را توضیح دهد.–دیابت  –قلبی عروقی 
  ضایعات زخمی و تاولی شایع دهان را نام برده و ویژگی هاي آنها را توصیف کند.-9

  ترکیبات بزاق و اختالالت غدد بزاقی را توضیح دهد.-10
  بزاقی را نام برده و ویژگی هاي هر یک را توصیف کند. ضایعات شایع غدد-11
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  ب)حیطه هاي نگرشی:
  بتواند با بیمار ارتباط مناسب برقرار کند. -1
  نسبت به ارجاع بیماران مبتال به بیماري سیستمیک احساس مسئولیت کند. -2
خود را مسئول  در قبال رعایت مالحظات دندانپزشکی در بیماران مبتال به بیماري سیستمیک-3

  بداند.
  نسبت به ارجاع بیماران مبتال به ضایعات دهانی مشکوك احساس مسئولیت کند.-4
اسکرینینگ خود را ملزم  نسبت به معاینه دقیق و کامل تمامی نواحی حفره دهان جهت انجام-5

  بداند.
  گروه : هیئت علمی

  خانم دکتر شمس الملوك نجفی 
  خانم دکتر ترانه فرخ نیا

  تقی بخش مهرداد دکترآقاي 
  خانم دکتر مینا خیام زاده

  روش تدریس :
  سخنرانی ،پرسش و پاسخ 

  روش ارزیابی :
رزیابی و نمره دهی دانشجو از طریق ،ایز گرفتن ئروش ارزیابی تکوینی در طول دوره (کو

  )ربوطهمبررسی تکالیف 
  )روش ارزیابی نهایی (امتحان پایان ترم بصورت چند گزینه اي و تشریحی

  روش محاسبه نمره :
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  کوئیز در نمره نهایی پایان ترم تاثیر داده می شود.
  مقررات :

 12حداقل نمره قبولی :
  جلسه 2تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس   : حداکثر 

  2 کالس درسعرصه آموزشی :     
  13-15  سه شنبه    زمان کالس :

  
  
  

: اصلی منابع
1-Martin S.Greenburg ,Michael Glick , Jonathan A.Ship. Burket´s
Oral Medicine.11 edi�on . 2008.BC Decker , Hamilton , Ont.
2-Jams W.Little , Donald A. Falace , Craig S.Miller , Nelson L. 
Rhodus. Dental Management Of The Medically Compromised 
Pa�ent. 7   edi�on.2008. Mosby Elsevier.
3-Steven L. Bricker Robert P. Langlais , Craig S. Miller . Oral 
diagnosis , oral medicine and treatment planning . Second edition 
.2002 . BC Decker . Hamilton , London.
4-Robert  P . Langlais , Craig S . Miller , Jill  S. Nield Gehrig . Color  
atlas of common oral diseases . 4 edi�on. 2009. Philadelphia . 
Lippincott Wilkins.
  منابع فرعی:
1-Wood &  Goaz  Diferen�al Diagnosis (1997)
2-Laboratory Tests Pagana

th

th
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3-Oral and maxillafacial Medicine : The Basic Of Diagnosis ,Scully 
crispian 2008.
4-Management  Of  Temporomandibular Disorders And Occlusion 
Jeffry P.Okeson 2008
5-Oral pathology Neville (2008)

  تدوین کننده :
  مدیر گروه بیماري هاي دهان وتشخیص –دکتر شمس الملوك نجفی  

  )خیام زادهدکتر خانم  -جلسه 1(و اصول معاینات  آشنایی با انواع معاینات
  دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود :

.انواع مختلف معاینات را  نام ببرد  

کاربرد هریک از انواع معاینات را با هم مقایسه کند

 مراحل مختلف معاینهScreening .را توضیح دهد

 مزایا ومعایب معاینه Screening .را شرح دهد

 اورژانس را بحث نماید.معاینه مزایا ومعایب

.مراحل مختلف معاینه کامل را شرح دهد

معاینه کامل را شرح دهد. مزایا ومعایب

.چگونگی مصاحبه با بیمار وگرفتن تاریخچه بیمار را بیان کند

مار را توضیح دهد.معاینه بالینی و ارزیابی عمومی از بی  
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.اصول معاینه را نام ببرد

ینه رادر دندانپزشکی به اختصار شرح دهد.اکاربرد هریک از اصول مع

.عالیم سابژکتیو و ابژکتیو را توضیح دهد

  Basic Lesionو ضایعات     خارج دهانیداخل وآشنایی با روشهاي معاینات 
  )خیام زادهدکتر خانم  –جلسه  2(

  دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود :
.مراحل معاینه سر ،صورت ، مو ، گوش ،بینی و سینوس هاي اطراف بینی را بیان کند
معاینه نحوه  TMJ .و نکات مهم در معاینه آن را شرح دهد
پاروتید را شرح دهد. همراحل معاینه عضالت جونده و غد
د.غدد لنفاوي سر وگردن را نام ببر
.مراحل معاینه غدد لنفاوي گردن ،تحت فکی و تحت چانه اي را توصیف نماید
.مراحل معاینه اعصاب دوازده گانه را شرح دهد
.مراحل معاینه لبها ، لثه  ودندانها را شرح دهد
فولد را توضیح دهد.باکال ونکات مهم در معاینه مخاط باکال و موک
.چگونگی معاینه زبان و نکات مهم آن را به خوبی بیان کند
معاینه کام سخت ، نرم ، زبان کوچک ، اوروفارنکس و نازوفارنکس را شرح دهد. حوهن
.معاینه کف زبان و غده بزاقی تحت فکی را توضیح دهد
.ماکول ،پاپول و ندول وپچ را تعریف کند
وستول وسیست را شرح دهد.پالك ،وزیکول ،بول ،پ
     .شیار ، اروژن ،زخم ، اسکار و کراست را شرح دهد

  منبع :  
1-Burkets Oral Medicine 2008
2-Bricker , Oral Diagnisis , Oral Medicine (2002)
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3-Wood & Goaz , Differen�al Diagnisis (1997)  
4-Scully , Oral medicine (2008)

  
  

  
  )آقاي دکتر تقی بخش –جلسه  1آشنایی با بیماري هاي مهم قلبی ( 

  دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود :
 .مهمترین بیماري هاي قلبی را نام ببرد
.مشکالت بیماران قلبی را در مورد انجام کارهاي دندانپزشکی بحث کند
و اندیکاسیونهاي انجام آنرا به اختصار شرح  آنتی بیوتیک را توصیف نماید یپروفیالکس

.دهد
دارند را از بقیه موارد تشخیص دهد. یدرمانهاي دندانپزشکی که نیاز به پروفیالکس
استاندارد را در بیماران حساس و غیر حساس به پنی سیلین شرح  یرژیم پروفیالکس

دهد.
Falace  Dental Management (2008)-1                          منبع:

  ) نجفیدکتر خانم  –جلسه  1آشنایی با بیماري پرفشاري خون (
  دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود:

 تعریف کندافزایش فشار خون را .
.پاتوفیزیولوژي فشار خون را شرح دهد
.عالئم بیماري فشارخون را بیان نماید
 نام ببردعوارض فشارخون را.
 پزشکی فشارخون را شرح دهد.تدابیر
شرح دهد. یتدابیر دندانپزشکی را در بیمار فشارخون
ریکتورها و تداخالت دارویی آنها را شرح دهد.تاثرات وازکانس
.تداخالت و عوارض داروهاي ضد فشارخون را توضیح دهد
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دهانی را در بیماري فشار خون بیان نماید.ظاهرات ت
  منبع:

1-Falace Dental Management Medically Compromised Patients 
2008
2-Burkets Oral Medicine 2008

  )خیام زادهدکتر خانم  –جلسه  4آشنایی با بیماري غدد اندوکرین ( 
  دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود:

.بیماري پرکاري تیروئید را به اختصار شرح دهد
 .بیماري کم کاري تیروئید را به اختصار شرح دهد
پاراتیروئیدیسم  وعالیم رادیوگرافیک آن را تعریف کند.ورپبیماري هی
.بیماري کم کاري آدرنال را تعریف کند  
.عالیم بیماري پرکاري آدرنال را شرح دهد  
.بیماري هاي مرتبط با هیپوفیز قدامی و خلفی را نام ببرد و تعریف کند  
ر دندانپزشکی را در مورد بیماري هاي غده تیروئید بحث کند.تدابی  
رو پاراتیروئیدیسم شرح دهد.پتدابیر دندانپزشکی را در مورد بیماري هاي هی  
.تدابیر دندانپزشکی بیماري کم کاري و پرکاري آدرنال را توضیح دهد  
هد.تدابیر دندانپزشکی را در مورد بیماري هاي غده هیپوفیز به اختصار شرح د  
 بیماري دیابت (فیزیولوژي ،پاتولوژي و تدابیر دندانپزشکی و درمان ) را تعریف

کند.
 بیماري شایع ریه (تظاهرات دهانی ، فک و صورت و مالحظات دندانپزشکی و

  درمان ) تعریف کند.
یوزیس را نام برده و عالیم کلینیکی و انواع بیماري هاي گروه هیستیو سا

دهد. رادیوگرافی آنها را شرح
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Burkets Oral Medicine(2008)-1                                        منبع :

2-Falace Dental Management (2008)  
  

  )خیام زادهدکتر خانم  -جلسه1،دکتر نجفی خانم  –جلسه  3آشنایی با بیماري هاي غدد بزاقی ( 
  دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود :

 غدد بزاقی اصلی و فرعی را نام ببرد.انواع
.نحوه عمل و آناتومی غدد بزاقی را بیان کند
.عملکرد غدد بزاقی را توضیح دهد
.فانکشن بزاق را توضیح دهد
.روشهاي تشخیص  بیماري هاي غدد بزاقی را بیان کند
.توده یا تورم داخل غده بزاقی را ارزیابی کند
 غدد را تفسیر کند.رادیوگرافی هاي رایج در بررسی
.تشخیص هاي افتراقی و علل تورم هاي غدد بزاقی را بیان کند
.اختالالت تکاملی غدد بزاقی را شرح دهد
.سیاالدنیت را تعریف کند
 غده بزاقی را در دهان شرح دهد.  احتباسیپدیده هاي
.ضایعات التهابی و واکنشی در غدد بزاقی و درمان آنها را شرح دهد
ت آلرژیک را تعریف نماید.سیالوآدنی
.سیالوآدنیت باکتریال غدد و نحوه تشخیص و درمان آنها را شرح دهد
 وضعیت هاي سیستمیک بادرگیري غدد و نحوه تشخیص و درمان آنها را شرح

دهد.
.علل و درمان خشکی دهان را به طور کامل شرح دهد
.سیالوره و علل آن را شرح دهد

  منبع:
1-Burkets  Oral Medicine (2008) 
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  دکتر تقی بخش )آقاي  –جلسه  3ز (لووبآشنایی با ضایعات و وزیکولو

  دانشجو پس از پایان درس قادر خواهد بود :
 ضایعاتی که به صورت زخم هاي متعدد و حاد در دهان پدید می آید را نام برده و تشخیص

افتراقی دهد.
ویروس را مگالوویروس و کوکساکی  وعفونت هر پس سمپلکس ، واریسالزوستر ، ساتی

تشخیص داده و درمان کند.
 اریتم مولتی فرم دهانی ئ سندروم استیون جانسون و بیماريLyell   را از هم تشخیص

دهد.
 ضایعات دهانی را که به صورت زخم هاي عود کننده در دهان پدید می آید  مانند آفت و

ان کند.جت را تشخیص داده و درمهسندروم ب
.ضایعاتی که به صورت متعدد و مزمن در دهان پدید می آید را تشخیص دهد
مفیگوس ، پمفیگوئید و اپیدرمولیز بولوز را ازهم متمایز کرده و درمان آنها را شرح انواع پ

دهد.
 زخم هایی که به صورت منفرد در دهان ظاهر می شود را تشخیص داده ،علت آنها را

را بکار گیرد. توضیح و درمان مناسب
بولوز را مقایسه کند.عالئم کلینیکی بیماري هاي وزیکولو

  منبع :
Burket´s Oral Medicine 2008 1-  

  
  


