
 

 

 

 
 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس

 

 22دانشجویان دندانپزشکی ورودی مخاطبان:                                                      2تشخیص عنوان درس :  

 -ها شنبه صبح –ازادساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                            واحد1:   2از واحد(     سهم استاد تعدادواحد: )

 چهارشنبه

 )متخصص بیماریهای دهان ودندان( -دکتر ندا امیدپناه مدرس:(29-29)نیمسال اول   11    -11یکشنبه زمان ارائه درس: 

 1تشخیصمشخص بودن درس پیش نیاز:

 

 هدف کلی دوره:دانشجو با ضایعات وزیکولور وبولوز اشنا شود
 

 اهداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(

 -زخم-پوستول-اروزیون-بول-اشنائی با تعریف وزیکول:جلسه اول-1

 با ضایعات حاد ومتعدد اشنائی :جلسه دوم-2

 اشنائی با زخم های عودکننده دهانی:جلسه سوم-1

 با ضایعات مزمن متعدد اشنائی:چهارم جلسه -1

 :اشنایی با در ماتوزهای بولوز ساب اپیتلیالپنجم جلسه -9

 تفکیک اهداف کلی هر جلسه:اهداف ویژه به 

 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 اروزیون وزخم را از هم تشخیص دهد.وزیکول را از بول تشخیص دهد. 1-1

 اطالعاتی که سبب سرعت بخشیدن به طبقه بندی بیماری میگردد را بداند2-1

 بتواند از بیماران تاریخچه دقیق بگیرد.1-1

. 

 :اهداف ویژه جلسه دوم

 وپاتوژنزو تظاهرات بالینی استوماتیت های باکتریال و ویروسی را بداند.اتیولوژی 2-1

 اتیولوژی و پاتوژنز و تظاهرات بالینی واکنش های الرژیکدهانی را بشناسد2-2

 سرطان یا دیسکرازی های خونی را تشخیص دهد. ضایعات ناشی از شیمی درمانی 2-1

 :سوماهداف ویژه جلسه
 عود کننده در دهان ایجاد می کنند بشناسد.انواع بیماریهای که زخم 1-1

 یافته های دهانی استوماتیت افتی راجعه را بداند 1-2

 سندرم بهجت و کلیه خصوصیات ان را بداند.1-1

 چهارم: اهداف ویژه جلسه-
 اتیولوژی وپاتوژنزپمفیگوس را بداند1-1

 ایشگاهی را نام ببردانواع پمفیگوس  یافته های بالینی تظاهرات دهانی ویافته های ازم2-1

 

 پنجم:اهداف ویژه جلسه



 

 

 درماتوزهای بولوز ساب اپیتلیال را نام ببرد1-5

 تظاهرات بالینی و دهانی پمفیگوئیدبولوز  را بداند2-5

 تظاهرات پمفیگوئید غشا. مخاطی و یافته های بالینی  در مان ان را بداند 3-5

 .بیماری مزمن بولوز دوران کودکی را توضیح دهد خطی و اپیدرمولیز بولوزا اکتسابی IGAبیماری 4-5
 

 Greenberg M, Glick M, Ship JA. Burket's Oral Medicine .11 Ed, pmphusa /1 منابع:

Publishing Co, 2008, Ch 3 
 

 روش تدریس:تدریس به شیوه ارائه سخنرانی همراه با پرسخ وپاسخ توسط استاد 
 

 لب تاپ -پروژکتوررسانه های کمک آموزشی :ویدیو 
 

 

 سنجش و ارزشیابی

 ساعت تاریخ  نمره روش آژمون آزمون

جای –چند گزینه ا ی - کوئیز

 -خالی تشریحی کوتاه

 کالس  هر جلسه 29./

جای –چند گزینه ا ی آزمون میان دوره

 -خالی تشریحی کوتاه
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جای –چند گزینه ا ی آزمون پایان ترم

 -خالی تشریحی کوتاه

تاریخی که در طبق  8

اینده اموزش معلوم 

 میکند

 

 

 شرکت دانشجویان در بحث گروهی-مطالعه از تمام منابع معرفی شده-حضور همه دانشجویان در کالسمقررات درس و انتظارات از دانشجو:

 

 

 

 

 

 



 

 

 جدول زمانبندی درس

 2-1سه شنبهروز و ساعت جلسه :

 

 روز تدریس روش تدریس مدرس موضوع هر جلسه جلسه

دکتر مهتاب  کیست های ادنتوژیک 1

 وکیلی

-پاورپوینت

 سخنرانی

28/9/29 

دکتر مهتاب  کیست های ادنتوژیک 2

 وکیلی

-پاورپوینت

 سخنرانی

1/7 

دکتر مهتاب  کیست های ادنتوژیک 1

 وکیلی

-پاورپوینت

 سخنرانی

11/7 

دکتر مهتاب  تومور ادنتوژنیک 1

 وکیلی

-پاورپوینت

 سخنرانی

18/7 

دکتر مهتاب  ادنتوژنیکتومور  9

 وکیلی

-پاورپوینت

 سخنرانی

29/7 

دکتر مهتاب  تومور ادنتوژنیک 9

 وکیلی

-پاور پوینت

 سخنرانی

2/8 

 عفونت های ادنتوژنیک  7
 

-پاور پوینت  گروه جراحی  

 سخنرانی

2/8 

 -هرپس سیمپلکس ویروس 8

 واریسال

دکتر ندا 

 امیدپناه

-پاور پوینت 

 سخنرانی

19/8 

دکترندا   انتروویروس-زوسترهرپس  2

 امیدپناه

-پاورپوینت  

 سخنرانی

21/8 

 سندرم بهجت–افت  11
 

-پاورپوینت  ندا امیدپناه

 سخنرانی

7/2 

 پمفیگو.ید بولوز -پمفیگوس 11
 

-پاورپوینت  ندا امیدپناه

 سخنرانی

11/2 

12 MMP-LAD-CBDC 

 
-پاورپوینت  ندا امیدپناه

 سخنرانی

21/2 

شناختی ضایعات مبانی اسیب  11

اولسراتیو و وزیکولوبولوز پوست 

 ودهان
 

دکتر مهتاب 

 وکیلی

-پاورپوینت 

 سخنرانی

28/2 

مبانی اسیب شناختی ضایعات  11

 اولسراتیو و وزیکولوبولوز پوست
 

دکتر مهتاب 

 وکیلی

-پاورپوینت 

 سخنرانی

9/11 

 12/11-پاورپوینت دکتر مهتاب مبانی اسیب شناختی ضایعات  19



 

 

 سخنرانی وکیلی اولسراتیو و وزیکولوبولوز پوست 

19  

مبانی اسیب شناختی ضایعات 

 اولسراتیو و وزیکولوبولوز پوست

دکتر مهتاب 

 وکیلی

-پاورپوینت 

 سخنرانی

12/11 

مبانی اسیب شناختی ضایعات  17

 اولسراتیو و وزیکولوبولوز پوست
 

دکتر مهتاب 

 وکیلی

-پاورپوینت 

 سخنرانی

29/11 

 درسچك ليست ارزشيابي طرح  

 

 : اول / دوم سال تحصیلی :نیمسال مدرس نام خانوادگی

 نام درس :                   اریخ بررسی :ت

 نمره چك ليست نمره كسب شده موضوع رديف

 1   مشخص بودن عنوان درس 1

 1  مشخص بودن مخاطبان 2

 2  مشخص بودن تعداد واحد 3

 1  درسمشخص بودن زمان ارائه  4

 1  مشخص بودن نام مدرس 5

 1  مشخص بودن  درس پیش نیاز 6

 5  مشخص بودن هدف کلی دوره 7

 4  مشخص بودن اهداف کلی جلسات )هر جلسه یک هدف ( 8

 6  مشخص بودن اهداف ویژه رفتاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسه 9

 4  رعایت تعداد جلسات با توجه به میزان واحد 11

 4  مشخص بودن منابع مورد استفاده 11

 4  مشخص بودن روش تدریس 12

 4  مشخص بودن رسانه های کمک آموزشی 13

 4  انجام کوئیزبرای ارزشیابی دانشجویان  14



 

 

 
 

 4  انجام آزمون میان دوره برای ارزشیابی دانشجویان 15

 4  انجام آزمون پایان ترم برای  ارزشیابی دانشجویان 16

 51 جمع نمره

  نمره نهايي


