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 اشنایی با بیماریهای سیستمیک وتظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکی بیماریهای سیستمیکهدف کلی درس:

 اهداف کلی جلسات: 

 هایخون آشناییباانواعبیماری -1
 ایومتابولیک هایتغذیه آشناییبابیماری -2

 هایگوارش آشناییبابیماری -3

 هایقلبیعروقی آشناییبابیماری -4

 .هایقلبیعروقی آشناییبامالحظاتدندانپزشکیبیماری -5

 آشناییباغددداخلی -6

 هایتیروئید آشناییبامالحظاتدندانپزشکیبیماری -7

 آدرنالهای آشناییبامالحظاتدندانپزشکیبیماری -8

 

 هایخون آشناییباانواعبیماری: (17/9/95)جلسهاولهدف کلی

 : (17/9/95)جلسه اول اهداف ویژه

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع آنمی را بداند.  -1-1

 آنمی فقر آهن را بداند.  -2-1

 را بداند.وینسون مرپالسندروم   -3-1

 را بداند.فسفات دهیدروژناز  6ناشی از نقص گلوکز آنمی -4-1

 آنمی سلول داسی شکل را بداند. -5-1

 92ورودی دندانپزشکی 6ترم مخاطبان: دانشجویان (1)نظریهای سیستمیک  بیماریعنوان درس: 

 ساعته 2جلسه  17جلسه از  8تعداد واحد:)یا سهم استاد از واحد( 

 شنبه تا چهار شنبه ظهر12الی 9ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر: 

 )متخصص بیماریهای دهان فک وصورت( فاطمه رضاییمدرس: دکتر (95-96اولنیمسال ) 14تا  13 ساعت: شنبهچهارزمان ارائه درس: 

 درس پیش نیاز:ندارد

 

 

 : درس و پیش نیاز



 تاالسمی را بداند. -6-1

 های سفید را بداند. اختالالت گلبول -7-1

 را بداند.ای دوره نوتروپنیانواع لوسمی و  -8-1

 

 

 

 ایومتابولیک هایتغذیه آشناییبابیماری(:24/9/95)جلسهدومکلیهدف 

 : (24/9/95)اهداف ویژه جلسه دوم

 دانشجو قادر باشد:در پایان 

 را بداند.میلیتوس اپیدمیولوژی و پاتوفیزپولوژی دیابت  -1-1

 انواع دیابت را بداند. -2-1

 تظاهرات بالینی دیابت را بداند. -3-1

 عوارض ناشی از دیابت را بداند. -4-1

 درمان دیابت را بداند. -5-1

 

 هایگوارش آشناییبابیماری(:1/11/95)جلسهسومکلی هدف

 : (1/11/95)ویژه جلسه سوماهداف 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 مری را بداند. _ای  های ریفالکس معده بیماری -1-1

 های زخم پپتیک را بداند. بیماری -2-1

 سراتیو، بیماری کرون را بداند.لای کولیت ا اختالالت روده -3-1

 بداند.بیماری اسهال ناشی از آنتی بیوتیک و آنتروکولیت غشاء را  -4-1

 

 

 هایقلبیعروقی آشناییبابیماری:  (8/11/95)جلسهچهارمهدف کلی

 : (8/11/95)چهارماهداف ویژه جلسه 



 در پایان دانشجو قادر باشد:

 اندوکاردیت عفونی را بداند. -1-1

 پروفیالکی آنتی بیوتیک را بداند. -2-1

 بیماری فشار خون را بداند. -3-1

 خون را بداند. عوارض ناشی از داروهای فشار -4-1

 میک قلبی را بداند.کبیماری ایس -5-1

 بیماری نارسایی قلبی را بداند. -6-1

 

 

 .هایقلبیعروقی آشناییبامالحظاتدندانپزشکیبیماری(:15/11/95)جلسهپنجمهدف کلی 

 :(15/11/95)پنجماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 عفونی را بداند. اندوکاردیت  ات دندانپزشکی بیماریمالحظ -1-1

 مالحظات دندانپزشکی بیماری فشار خون را بداند. -2-1

 میک قلبی را بداند.کمالحظات دندانپزشکی اس -3-1

 مالحظات دندانپزشکی نارسایی قلبی را بداند. -4-1

 

 آشناییباغددداخلی(:22/11/95)جلسهششمهدف کلی 

 :(22/11/95)ششماهداف ویژه جلسه 

 دانشجو قادر باشد:در پایان 

 های هورمونی را بداند. ریتم -1-1

 این را بداند.های اندوکر مکانیسم بیماری -2-1

 این را بداند.گیری هورمونی و آزمایشات اندوکر هانداز -3-1

 غده هیپوفیز را بشناسد.عملکرد  -4-1

 اختالالت هیپوفیز را بداند. -5-1

 غده آدرنال را بشناسد.عملکرد   -6-1



 غده تیروئید را بشناسد. عملکرد -7-1

 غده پاراتیروئید را بشناسد.عملکرد -8-1

 

 

 

 هایتیروئید آشناییبامالحظاتدندانپزشکیبیماری(:29/11/95)جلسههفتمهدف کلی

 :(29/11/95)هفتماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد:

 تظاهرات دهانی هایپرتیروئیدیسم را بداند. -1-1

 تظاهرات دهانی هایپوتیروئیدسیم را بداند. -2-1

 مالحظات دندانپزشکی هایپرتیروئیدیسم را بداند. -3-1

 مالحظات دندانپزشکی هایپوتیروئیدیسم را بداند. -4-1

 مالحظات دندانپزشکی سرطان تیروئید را بداند.  -5-1

 

 

 آدرنالهای  آشناییبامالحظاتدندانپزشکیبیماری: (6/11/95)جلسههشتمهدف کلی

 :(6/11/95)هشتماهداف ویژه جلسه 

 :در پایان دانشجو قادر باشد

 گ( را بداند.ینتظاهرات دهانی هایپرآدرنوتیزیسم )بیماری کوش -1-1

 ون( را بداند.سآموزش تظاهرات دهانی هایپوآدرنوتیزیسم )بیماری آدی -2-1

 تیزیسم را بداند.نوهای دندانپزشکی بیماران هایپرآدر درمان -3-1

 تیزیسم را بداند.نوهای دندانپزشکی بیماران هایپوآدر درمان -4-1

 استرونید مکمل جهت بیماران با مصرف مزمن کورتون را بداند.نحوه تجویز کورتیکو -5-1

 

 2113؛ کتاب برکت2113کتاب فاالسمنابع:

 سخنرانی؛ پرسش و پاسخروش تدریس: 



 ویدیو پروژکتور؛ لپ تاپوسایل آموزشی: 

 

 ساعت تاریخ سهم از نمره کل )بر حسب درصد( روش آزمون

 14 -13 4/9/95 %5 تشریحی کوئیز

 14 -13 2/9/95 %41 ای تشریحی و چهارگزینه آزمون میان ترم

  3/11/95 %51 ای چهار گزینه آزمون پایان ترم

   %5 حضور و غیاب حضور فعال در کالس

 

اگر دانشجویی حضور فعال در کالس نداشته باشد حق شرکت در آزمون پایان ترم را ندارد و از  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو: 
حث مورد نظر را مطالعه کرده باشدو به دانشجویانی که قادر باشند در کالس به سواالت مدرس رود که قبل از کالس مب دانشجو انتظار می

 پاسخ دهند نمره مثبت تعلق می گیرد.

 

 دانشکده: EDOرس:                       نام و امضای مدیر گروه:                           نام و امضای مسئول نام و امضای مد

 تاریخ ارسال: تاریخ تحویل:                                           تاریخ ارسال:                                                          

 

 

 

 (1) هایسیستمیکنظری بیماری:جدولزمانبندیدرس

 

 (95-96 نیمساالول) 14 تا 13: چهارشنبهساعت: روزوساعتجلسه

 2113؛کتاببرکت2113کتابفاالسرفرنس:
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س

 ه

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ

 رحمانیدکتر   31/6/95 1



 کنترلعالیمحیاتیشرح حال ومعاینه بیمار 

2 7/7/95 

 

 دکتر رحمانی بیماریهایعفونیوامیزشی

3 14/7/95 

 

 رحمانیدکتر بیماریهایعفونیوقارچی

4 28/7/95 

 

 دکتررحمانی بیماریایدز

5 5/8/95 

 

 رحمانیدکتر مالحظاتدندانپزشکیدیابت

6 12/8/95 

 

 دکتررحمانی بیماریهایکبد

7  

19/8/95 

 رحمانیدکتر هایکبد مالحظاتدندانپزشکیبیماری

8 26/8/95 

 

 بخشجراحی اختالالتابوالکترولیتها

9 3/9/95 

 

 دکتروکیلی پاتولوزیبیماریهایعفونی

11 17/9/95 

 

 دکتررضایی هایخون انواعبیماری

11 24/9/95 

 

 دکتررضایی ایومتابولیک هایتغذیه بیماری

12  

1/11/95 

 دکتررضایی هایگوارش بیماری



13 8/11/95 

 

  هایقلبیعروقی بیماری

 

 دکتررضایی

14  

15/11/95 

 دکتررضایی .هایقلبیعروقی مالحظاتدندانپزشکیبیماری

15 

 

 دکتررضایی آشناییباغددداخلی 22/11/95

16 29/11/95 

 

 دکتررضایی هایتیروئید مالحظاتدندانپزشکیبیماری

17 6/11/95 

 

 دکتررضایی ادرنال های مالحظاتدندانپزشکیبیماری

 

 

 

 

 

 


