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 2 دهان، فک و صورت یرشته جراح یدوره تخصص یمشخصات کل

همکاران مشارکت  ریدهان، فک و صورت و سا یرشته جراح یابیو ارزش نیتدو ،یراهبرد تهیکم یاعضا یمااس

 کننده در برنامه
 4الی  3
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همکاران شرکت کننده در  ریدهان، فک و صورت و سا یرشته جراح یابیو ارزش نیتدو ،یراهبرد تهیکم یاعضا یاسام

 هبرنام

 : یابیارزش و نیتدو ،یراهبرد تهیکم یاعضا یاسام

 یدانشگاه علوم پزشک رتبه ینام و نام خانوادگ

 تهران اریاستاد زیپره رضایعل دیدکتر س

 یبهشت دیشه اریدانش یزیدکتر رضا تبر

 یبهشت دیشه اریدانش انیدکتر محمد جعفر

 شاپور اهواز یجند اریاستاد یابانیخ چیساوجبالغدکتر کاظم 

 همدان استاد یدکتر محمد زند

 تهران یآزاد اسالم اریدانش سرکارات نیدکتر فرز

 تهران اریاستاد یمیدکتر عباس کر

 زیتبر استاد (تهیرکمیدب)تینظاف دیدکتر سع

 کرمانشاه اریاستاد ینظر نیدکتر حسام الد

 : ندحی دهان، فک و صورت قرار داداارزشمند خود را در اختیار کمیته راهبردی جرهمکارانی که نظرات مشورتی  یاسام

جهت بهره مندی از دیدگاههای ارزشمند همکاران ، کمیتۀ راهبردی از مشاورۀ اساتید محترم :   (به ترتیب حروف الفبا) 

 :ردید از جمله تعددی بهره مند گم

 ،   دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی  (دهان، فک و صورت یجراح متخصص)دکتر حسین بهنیا 

 تهران دانشگاه علوم پزشکی  ،  (  دهان، فک و صورت یمتخصص جراح)دکتر محمد بیات  

 ،  دانشگاه علوم پزشکی تهران (دهان، فک و صورت یمتخصص جراح)حسین حیدر  دکتر 

 دانشگاه علوم پزشکی تهران  ، (دهان، فک و صورت یمتخصص جراح)دکتر حسن حسینی تودشکی  

 دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی ، (دهان، فک و صورت یمتخصص جراح) دکترعباس خدایاری 

 ،  دانشگاه علوم پزشکی تهران (گوارشتخصص فوق )پور  دکتر امیر علی سهراب

 ،  دانشگاه علوم پزشکی تهران (بیهوشی و مراقبت های ویژه متخصص )دکتر رضا شریعت محرری 

 ،  دانشگاه علوم پزشکی تهران (ترمیمی و سوختگی ی پالستیک،تخصص جراحفوق )دکتر علی عرب خردمند  

 ،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (جراح چشم، فوق تخصص اکولوپالستیک)سالور حسین  دکتر سلطان

 ،  دانشگاه علوم پزشکی تهران (جراحی عروقتخصص   جراح عمومی، فوق)دکتر محمدرضا ظفرقندی 
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 ،  دانشگاه علوم پزشکی تهران( دهان، فک و صورت یمتخصص جراح)دکتر حمید محمود هاشمی  

 ،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی (دهان، فک و صورت یمتخصص جراح)سید حسین مرتضوی  دکتر

 ،  دانشگاه علوم پزشکی تهران(  دهان، فک و صورت یمتخصص جراح)ابوالحسن مسگرزاده  دکتر

 ،  دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی(  دهان، فک و صورت یمتخصص جراح) یغمایی مسعود دکتر

 

وره ، تفاوت برنامه های اجرائی بدیهی است با توجه به محدودیتهای مختلف در طراحی کوریکولوم از جمله طول د

جمع همۀ ... ف ، اختالف سلیقه در اهمیت حوزه های مختلف آموزش و درمان وآموزشی در دانشگاه های مختل

 .نظرات امکان پذیر نبوده ونظرات گرانقدر اساتید مورد مشاوره در حد امکان مورد توجه قرار گرفته است
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 :مقدمه

آخرین ویرایش برنامه گذرزمان از  فک و صورت و، با توجه به پیشرفت پرشتاب و شگرف رشته تخصصی جراحی دهان

به کمیته راهبردی تدوین و ارزشیابی این رشته محول  1391بازنگری این برنامه در زمستان ، 1339آموزشی در سال

 .گردید

را مد جوانب مختلفی از برنامه قبلی بازنگری ،  متشکل از تعدادی اساتید با تجارب علمی، آموزشی و مدیریتی این کمیته

های  دیدگاه با در نظر گرفتن ابعاد علمی و اجرایی برنامه قبلی ،این راستا با برگزاری جلسات متعدددر . نظر قرار داد

آخرین های آموزشی این رشته تخصصی درکشورهای مختلف جهان و نیز  محتوای برنامه، دانش آموختگان و دستیاران

های  دوره بویژههای آموزشی مصوب  هآخرین نسخه برنامهم چنین  .گردیدکارشناسی   ADA/CDAَ*استانداردهای 

  .گرفتمورد توجه قرار های تخصصی و فوق تخصصی مرتبط و دوره ،دندانپزشکی و پزشکی عمومی

آموزش پزشکی، شرایط بومی،  دانشَای،  حرفه اصول اخالقدر مرحله بعد با مالحظه حیطه های عمومی مرتبط نظیر 

محدوده  و بازنگری برنامه آموزشی در حد استانداردهای جهانی ی خبرگان،ها با کسب دیدگاه و امکانات و نیازهای کشور

 . گردید قابل اجرا در کشور نهایی 

سی و به تصویب  1/11/1393 خیتارفک و صورت که در  ،هم اینک برنامه آموزش دوره تخصصی رشته جراحی دهان

جهت اجرا در مراکز آموزشی دارای مجوز ابالغ   است شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی رسیدههشتمین نشست 

 .گردد می

شاهد ارتقاء کیفیت و کمیت آموزش و ارائه خدمت  ،امید است با دقت در اجرا و نظارت کافی از جانب مراجع ذیربط

بدیهی است . استانداردهای کافی باشیم با های واجد صالحیت بهتر به بیماران در مراکز آموزشی درمانی دانشگاه

کمیته . بود های منظم ادواری و پایش مستمر تضمین کننده کیفیت آموزش وخدمت رسانی به بیماران خواهد بازنگری

 .دنمای ارتقاء برنامه آموزشی از نظرات ارزشمند صاحب نظران استقبال می جهت  راهبردی در

 

 

 

 *American Dental Association/Commission on Dental Accreditation 
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  :یسیو انگل یعنوان رشته به فارس

 Oral and Maxillofacial Surgery      دهان، فک و صورت یجراح

  : رشته فیتعر

 های درمان و تشخیص پیشگیری، شامل که است دندانپزشکی تخصصی رشته های از یکی دهان، فک وصورت جراحی

ها و نواقص استتیک و فانکشنال مادرزادی و اکتسابی  ناهنجاریها، ضایعات، صدمات،  جراحی، غیرجراحی و جانبی بیماری

 .باشد می نسج نرم و سخت ناحیه دهان، فک و صورت

 :یهدف کل

و دانش،  یفک و صورت است که از نظرسطح آگاه هدف از اجرای این برنامه آموزشی تربیت متخصِّصین جراحی دهان،

درحد استانداردهای و همگام بودن با تکنولوژی های نوین های عملی  مهارت  ،ای و اخالقی  باورهای حرفه ومیزان اعتقاد 

در حیطه تخصص خود قادر به ارائه خدمات پیشگیری و درمانی با کیفت مطلوب  ،عالوه بر این .ملی و جهانی باشند

ر حیطه این رشته ه نموده و در پیشبرد علوم و گسترش مرزهای دانش و پژوهش دئبتوانند خدمات آموزشی ارااشند وب

 .ایفا نمایندتخصصی نقش فعال 

 :یاهداف اختصاص

ای  بششا تاکیششد بششر رعایششت اصششول اخششالق حرفششهفششک و صششورت  دانششش آموختگششان دوره تخصصششی رشششته جراحششی دهششان،

(professionalism) نمایند  های زیررا کسب باید توانایی: 

ششامل  صشورت   سشخت ناحیشه دهشان، فشک و     جانبی نسشو  نشرم و   های جراحی، غیرجراحی و تشخیص و درمان (1

 :(ولی نه محدود به آن)  های ذیل حوزه

 صدمات و تروما  -

 ها و ضایعات خوش خیم و بدخیم پاتولوژی، نئوپالسم  -

 های دنتوماگزیلوفاسیال وکرانیوفاسیال ها و دفورمیتی ناهنجاری - 

 مرتبط با ناحیههای  اختالالت رشدی و تکاملی از جمله شکاف لب و کام، سندرم - 

 دوردست های بافت نرم و سخت شامل اقدامات الزم در نواحی دهنده موضعی و بازسازی - 

 های زیبایی ناحیه صورت جراحی  -

 های صورتی مفصل گیجگاهی فکی و درد  -

                                                           
 حدهمت ِِّایاالت  ADA/CDAرسمی َ تعریف برگرفته از  
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 ها و پروتزهای صورتی های دندانی و خار  دهانی، انواع ایمپلنت ایمپلنت  -

 ، اندودانتیکئولر، قبل از پروتزهای دهان، دنتوآلو جراحی  -

 ی سر و گردنها عفونت  -

 غدد بزاقی  -

 سینوس های پارنازال  -

کسب دانش و مهارت الزم بر اساس شواهد در ارائه مشکل بالینی بیمار و مستند سازی آن و طراحی و  (2

 های مختلف درمانی روش   ترین بکارگیری مناسب

های  اط، هماهنگی، مشاوره،  و ارائه خدمات در ارتباط با سایر رشتهکسب دانش و مهارت الزم در ایجاد ارتب (3

 پزشکی و  دندانپزشکی

 های بالینی، تعهد به روز بودن علمی و مهارتی توانایی ارزیابی و استفاده از اطالعات تحقیقات جدید در درمان (4

 کاربردی های تحقیقاتی آگاهی و توانایی کافی در زمینه متدولوژی تحقیق و ارائه پروژه (5

 عنوان مدرس دانشگاهیه فک و صورت و تدریس کلیه موارد فوق ب علم جراحی دهان، توانایی تفکر تحلیلی در (1

 :تیضرورت و اهم

، تامین سالمت روانی و زیبایی افراد ...( تغذیه،تنفس،تکلم و ) سالمت ناحیۀ دهان، فک و صورت در انجام اعمال حیاتی 

تربیت متخصصین کارآمد در این رشته با عنایت به موارد ذیل، حافظ وضامن ارتقاء سطح جامعه نقش بسزایی دارد؛ لذا 

 .سالمت جامعه و پیشگیری از بروز بیماری، معلولیت و صرفه جویی در هزینه ها خواهد بود

 .عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدارو متوازن جامعه به سالمتی تأمین در موثر نقش –الف

ها و نواقص مادرزادی و اکتسابی با توجه به  ها، ضایعات، صدمات، ناهنجاری بیماریبروز  و ایجاد از پیشگیری اولویت –ب

 .های درمانی کشور ها، ارتقای کیفیت زندگی و کاهش هزینه آن شیوع 

أمین، حفظ و ها و نواقص مادرزادی و اکتسابی و اهمیت آن در ت ها، ضایعات، صدمات، ناهنجاری بیماری صحیح درمان – 

 .ارتقای سطح سالمت افراد جامعه

 .تخصصی و علمی دستاوردهای آخرین از اطالع و آشنایی ضرورت –د

 .ها آن اهمیت انجام پژوهش و تولید علم درگسترش مرزهای دانش و استفاده مناسب از نتایج  -هش
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 :طول دوره 

تمام وقت طبق آیین نامه و مقررات شورای سال به صورت  5فک و صورت طول دوره تخصصی رشته جراحی دهان،

 .باشد آموزش دندانپزشکی و تخصصی می

 :ینظام آموزش

. می باشد به صورت ساالنهو  بدون تعطیلی تابستان فک و صورت، نظام آموزشی دوره تخصصی رشته جراحی دهان،

 .اند  تنظیم شده های بیمارستانی کارآموزی وروتیشن دروس به شکل نظری، عملی، کارگاهی،

 :دروس بیترک

 :فک وصورت به ترتیب زیرمی باشد، ترکیب دروس دوره تخصصی رشته جراحی دهان

جهت تکمیل اطالعات علوم پایه مورد نیاز دانشجویان دوره تخصصی تدریس  :یاختصاص هیدروس علوم پا -1

 .گردد این دروس با مدیریت گروه جراحی دهان، فک و صورت  توسط اساتید مرتبط ارائه می. شود می

های تخصصی  این دروس در مورد ارتباط علمی مشترک با سایر رشته :یدروس مشترک دندانپزشک -2

دهد به نحوی  گیری صحیح را به دستیاران آموزش می اخته و دانش، خالقیت و تصمیمدندانپزشکی به بحث پرد

های نوین در علوم مرتبط توانایی شرکت  ها و پیشرفت ها، محدودیت ها، اولویت که دستیاران با شناخت توانائی

 .در کار تیمی را جهت ارائه درمان جامع به بیماران کسب نمایند

ترک با حضورو مشارکت فعال اساتید و دستیاران جراحی دهان، فک وصورت و این دروس بصورت جلسات مش

مدیریت ارزشیابی و نمره دهی در این دروس بر عهده گروه جراحی دهان، . گردد های مرتبط برگزار می رشته

 .باشد های مرتبط می فک و صورت و با کسب نظر از گروه

پزشکی دستیاران جراحی دهان، فک وصورت  انشجهت تعمیق داین دروس  :یمارستانیو ب یدروس پزشک -3

دستیاران جهت . گردد شود، ارائه می دندانپزشکی عمومی تدریس نمی ه یو تکمیل دروس پزشکی که در دور

های تابعه  های پزشکی و یا بیمارستان به دانشکده، ها گذراندن این دروس برابر برنامه ریزی آموزشی دانشگاه

 .های دانشجویان پزشکی شرکت نموده و مورد ارزشیابی قرارمی گیرند السشوند و عینأ درک معرفی می

های  بخش دستیاران تخصصی جراحی دهان، فک و صورت در این دوره در :یاریدست یتخصص های شنیروت -4

 و ولیتئمشارکت، مس. دهند تخصصی انجام می ف محوله را درسطح دستیاریوظا و بیمارستانی حاضر شده

منطبق با ف ایفعالیت دستیاران جراحی دهان، فک و صورت با نظارت بخش هدف بوده و حداقل باید شامل وظ

 .های آموزشی مربوطه باشد سرفصل
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د و با هدف ارتقاء سطح دانش نده این دروس محتوای اصلی دوره تخصصی را تشکیل می :یدروس  اختصاص -5

سط اساتید گروه جراحی دهان، فک وصورت آموزش داده تو یهای عملی در حیطه تخصص مهارت و آگاهی، و 

 .شوند می

 :یمارستانیک بیکش

پزشکی بالینی در چهارچوب ضوابط  های تخصصی فک و صورت مانند سایر دستیاران گروه ،دستیاران جراحی دهان

 کشیک بیمارستانی جهت رسیدگی و درمان بیماران اورژانس، اقدامات و انجام مراکز آموزشی درمانی موظف به

 .باشند های قبل و بعد از عمل  بیماران بستری می مراقبت

 .باشد ساعت می 5311کشیک بیمارستانی حسب برنامه ریزی گروه حدود جمع کل ساعات 

  



 

10 

 
 سوم فصل 

 

 دوم فصل 

 
 
 

 

 رشته یتخصص دوره دروس برنامه جدول

 صورت و فک دهان، یجراح
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 جدول دروس علوم پایه اختصاصی دوره تخصصی رشته جراحی دهان، فک و صورت - 1

 

 نام درس شماره درس
 ساعت تدریس

 جمع کارگاهی عملی/ نظری

 16 - 16 ها تشریح تنه و اندام 1

 13 - 13 تشریح سر و گردن 2

 58 - 58 جمع

 

 جدول دروس مشترک دندانپزشکی دوره تخصصی رشته جراحی دهان، فک و صورت - 2

 

 نام درس شماره درس
 ساعت تدریس

 جمع کارگاهی عملی نظری

 13 13 - - 1سمینار بین بخشی اورتوسرجری  3

 13 13 - - 2سمینار بین بخشی اورتوسرجری  4

 13 13 - - سمینار بین بخشی ایمپلنت 5

 81    جمع
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 دهان، فک و صورت یرشته جراح یدوره تخصص یمارستانیو ب یدروس پزشک -3* 

 

  

 شماره
 درس

 در معادل کد
  لوموکیکور
 یعموم یپزشک

 درس نام
 (واحد) سیتدر ساعت

 جمع یکارآموز یعمل ینظر

 (4) 131 دروس شرح حال و معاینه فیزیکی

 (1) 13   13 1 یکیزیف نهیمعا و حال شرح 131 1

 (1) 51 51   1یکیزیف نهیشرح حال و معا یکارآموز 131 3

 (1) 13   13 2 یکیزیف نهیشرح حال و معا 132 6

 (1) 51 51   2یکیزیف نهیشرح حال و معا یکارآموز 133 9

 (16)322 ها دروس مقدمات بالینی بیماری

11 134 
های  استدالل بالینی در رویکرد به عالئم و نشانه

 شایع
6  

 6 (5/1) 

 (2) 31  4 32 های قلب و عروق مقدمات بیماری 135 11

 (2) 31  4 32 های دستگاه تنفس مقدمات بیماری 131 12

 (2) 31  4 32 های خون مقدمات بیماری 133 13

 (1/2) 41  4 31 های گوارش و کبد مقدمات بیماری 136 14

 (2) 31  4 32 های غدد و متابولیسم مقدمات بیماری 139 15

 (1/1) 31  4 21 های کلیه مقدمات بیماری 161 11

 (1/1) 31  4 21 های روماتولوژی مقدمات بیماری 161 13

 (1) 13   13 های کودکان مقدمات بیماری 162 16

 (1) 19  4 15 های جراحی مقدمات بیماری 163 19

 (5/1) 9   9 های اعصاب مقدمات بیماری 164 21

 (5/1) 6   6 مقدمات روانپزشکی 165 21

 (1) 13   13 های عفونی مقدمات بیماری 161 22

   های داخلی کارآموزی بیماری 166 23
  هفته 12

 (ماه 3)

 واحد 9

 واحد3 (ماه 1) هفته 4   های قلب و عروق کارآموزی بیماری 191 24

   کارآموزی جراحی عمومی 191 25
 هفته 6

 (ماه 2)

 واحد1

 32 323 جمع
 385 (22 )

 واحد 15+ 

 و یپزشک دروس شود، ینم سیتدر یعموم یدندانپزشک دردوره که  یپزشک دروس لیتکم و وصورت فک دهان، یجراح ارانیدست یپزشک دانش قیتعمجهت *

 یها دانشکده به ها دانشگاه یآموزش یزیر برنامه برابر 3مندر  در جدول  دروس گذراندن جهت ارانیدست. گردد یم ارائه 4 و 3 جداول شرح به یمارستانیب یها شنیروت

 .رندیگ یم قرار یابیارزش ومورد نموده شرکت یپزشک انیدانشجو یها درکالس عینأ و شوند یم یمعرف تابعه یها مارستانیب ای و یپزشک
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 * دهان، فک و صورت یرشته جراح یتخصص دوره یاریدست یتخصص یها شنیروتدروس  - 3

 یعمل درس نام درس شماره

 ماه1 یهوشیب 21

 ماه1 ی عمومیجراح 23

 ماه1 یپزشک چشم 26

 ماه1 اعصابمغز و  یجراح 29

 ماه1 سر و گردن یو جراح ینیگلو و ب ،گوش 31

 ماه1 پوست 31

 ماه1 یسوختگ و یمیترم ک،یپالستجراحی  32

 ماه1 یاورتوپد 33

 ماه1 (ICU)مراقبت های ویژه  34

 

 . باشد یم یمارستانیب شنیروت 6دهان، فک و صورت در مجموع موظف به  گذراندن یجراح دنتیرز-*

 .از سایر دروس انتخاب میگردد شنیروت 4ی است و اجبار های بیهوشی و جراحی عمومی شنیروتگذراندن -   
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 اختصاصی دوره تخصصی رشته جراحی دهان، فک و صورتدروس  -8

شماره 
 درس

 نام درس
 تدریسساعت 

 جمع کارگاهی عملی نظری

 1326  1326  *1جراحی دهان، فک وصورت عملی  35

 1326  1326  *2جراحی دهان، فک و صورت عملی  31

 1326  1326  *3جراحی دهان، فک و صورت عملی  33

 1326  1326  *4جراحی دهان، فک وصورت عملی  36

 13 13   جراحی دهان 39

 13 13   عفونت 41

 51 51   ایمپلنتولوژی پایه 41

 34 34   ایمپلنتولوژی پیشرفته 42

 34 34   پاتولوژی 43

 112 112   تروما 44

 34 34   بازسازی 45

 112 112   جراحی  اورتوگناتیک 41

 13 13   های مادرزادی جمجمه و فک و صورت شکاف لب، کام و ناهنجاری 43

 13 13   صورتی -مزمن دهانی مفصل گیجگاهی  فکی و دردهای  46

 112 112   جراحی  استتیک و فانکشنال 49

 231  231  موربیدیتی/ گراند راند، گزارش صبحگاهی و مورتالیتی 51

 1  13  13 (CPC)کنفرانس آسیب شناسی بالینی  51

 2  13  13 (CPC)کنفرانس آسیب شناسی بالینی  52

 13  13  1بررسی مقاالت  53

 13  13  2بررسی مقاالت  54

 13  13  3بررسی مقاالت  55

 34   34 1رساله تخصصی  51

 16   16 2رساله تخصصی  53

 16   16 3رساله تخصصی  56

 112   112 4رساله تخصصی  59

 5622 827 7227 272 جمع

 

  .ساعت است 120ی در چهارچوب برنامه ریزی آموزشی گروه معادل صصخت شنیروت ماههر 

  .استساعت  120ی در چهارچوب برنامه ریزی آموزشی گروه معادل صصخت شنیروت ماههر 

 .های عملی ده گانه بگذرانند مهارت را بر طبق جدول  4-1دستیاران موظند دروس جراحی دهان، فک وصورت عملی *
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 فصل سوم 
 
 
 

 
شرح دروس دوره تخصصی رشته 

 دهان، فک و صورت جراحی
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 :درس یها سرفصل
 یو تحتان یاندام فوقان -1

 یاستخوان شناس  -

 عضالت، عروق و اعصاب  -

 :تنه -2

 :یقفسه صدر  -

 نهیها و قفسه س  ستون مهره یاستخوان شناس   -

 وند استخوان دنده و غضروفینه با تأکید بر کاربرد برداشت پیقفسه س یاستخوان شناس   -

 و اعصاب عضالت، عروق   -

 دستگاه تنفس   -

 استنیو مد بقل   -

 :شکم  -

 عضالت، عروق و اعصاب   -

 احشا شکم   -

 :لگن  -

 وند استخوانیاک و کاربرد برداشت پیلیا یاستخوان شناس   -

 احشا لگن   -

 :ها های رایج جهت بازسازی تشریح کاربردی در فلپ -3

 - Radial Forearm Flap - Scapular/Parascapular Flap 
     -Lateral thigh flap - Lateral Arm Flap, 
 - Groin Flap - Latissimus Dorsi Flap  
    - Rectus Abdominis Flap - Vascularized Iliac Flap  
    - Fibula Flap - Pectoralis Major Flap 
 - Deltopectoral Flap - Trapezius Flap 

  

 1 :شماره درس
 ها تشریح تنه و اندام :نام درس

 دروس علوم  پایه اختصاصی :نوع درس

 نظری عملی  -ساعت 68 :ساعت درس و نوع ارائه

های فوقانی و تحتانی با تأکید بر کاربرد دانش تشریح و ارزیابی  آشنایی با تشریح تنه و اندام :هدف

 .راحیبالینی در سالمت و بیماری و موارد کاربردی در ج
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 :های درس سرفصل
 

 :تشریح عمومی سر و گردن -1

 تشریح سطحی  -

 مختلف سر و گردن با تأکید بر کاربرد جراحی آنتشریح پوست نواحی   -

 ...های گردن، قاعده جمجمه و  ربیت، حفره بینی، مهرهواستخوان شناسی با تأکید بر ا  -

 عروق و اعصاب  -

 ها ی لنفاوی با تأکید بر کاربرد در تشخیص و سیر بدخیمیاه هغد  -
 

 های ناحیه سر و گردن های رایج در جراحی رشبو  صورتناحیه فک و تشریح کاربردی دسترسی جراحی به  -2
 

 (:Regional)ای  تشریح کامل و منطقه -3

 ها چشم، سیستم اشکی و پلک  -

 های پارانازال بینی و سینوس  -

 گوش  -

 مفصل گیجگاهی فکی  -

 ، فرعی(پاروتید، زیر زبانی، تحت فکی)اصلیغدد بزاقی   -

 کامشامل تشریح شکاف لب و )ها  لبدهان و   -

 حلق و حنجره  -

 گردن  -

 وصورت های اولیه و ثانویه رایج در حیطه جراحی فک فضاهای درگیر در عفونت - 

 

 

 

 

 2 :شماره درس
 تشریح سر و گردن :نام درس

 دروس علوم پایه اختصاصی :نوع درس

  نظری عملی -ساعت17 :ساعت درس و نوع ارائه

 شناخت تشریح سر و گردن با تکیه بر کاربرد آن در جراحی دهان، فک و صورت :هدف
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 :های درس سرفصل

ی ها  ، کستImagingشامل )سازی مدارک بیماران جهت معرفی در جلسات مشترک  آماده   -1

 .... (های نوین تشخیصی و جراحی مجازی و  روش  تشخیصی سفالومتری، 

 آماده سازی مدارک و طرح درمان ارتودنسی و جراحی بیماران تحت نظر استاد راهنما   -2

 های مشترک های ارتودنسی، جراحی و درمان مرور بر درمان   -3

 معرفی بیماران قبل، حین و بعد از درمان بر حسب مورد   -3

 بحث گروهی در مورد تشخیص، طرح ریزی درمان، درمان و عوارض آن -8

 
برگزار  یدهان، فک و صورت و ارتودونس یجراح ارانیو دست دیدرس به صورت جلسات مشترک و با حضور اسات نیا-* 

 .گردد یم

هر دستیار موظف است طی دوره تحصیلی دستیاری برابر برنامه تنظیمی گروه آموزشی و تحت نظر استاد راهنمای  -

 .مورد بیمار معرفی نماید 3تعیین شده حد اقل 

 

 

 3: شماره درس
 *1 یارتوسرجر یبخش نیب ناریسم: نام درس

 دندانپزشکیمشترک  دروس: نوع درس

 ساعت کارگاهی 17: ساعت درس و نوع ارائه

 یها با ناهنجاری مارانیو طرح درمان ب صیدر تشخ یو مهارت عمل نظری کسب دانش: هدف

 .اسکلتال جمجمه، دهان، فک و صورتدنتوآلوئوالر و 

 4: شماره درس
 *2 یارتوسرجر یبخش نیب ناریسم: نام درس

 یدروس مشترک دندانپزشک: نوع درس

 ساعت کارگاهی 17 :ساعت درس و نوع ارائه

 یها با ناهنجاری مارانیو طرح درمان ب صیدر تشخ یو مهارت عمل نظری کسب دانش: هدف

 دنتوآلوئوالر و اسکلتال جمجمه، دهان، فک و صورت 
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 :درس یها سرفصل

ی تشخیصی، ها  ، کستImagingشامل )آماده سازی مدارک بیماران جهت معرفی در جلسات مشترک   -1

Wax Up  تشخیصی و) ... 

 آماده سازی طرح درمان جراحی و پروتز   -2

های  های قبل، حین و بعد از درمان و مشکالت احتمالی رخ داده به دنبال درمان معرفی بیماران و محدودیت  -3

 جراحی و پروتز 

 های آن از دیدگاه جراحی و پروتز  بحث گروهی در مورد تشخیص، طرح درمان و محدودیت  -3

 .شود کلیه موارد معرفی بیماران تحت نظر استاد راهنمای مربوطه انجام می -

 بیمار را در طی این دوره  2هر دستیار موظف است طی دوره تحصیل برابر برنامه تنظیمی حداقل  -

 . نماید ارائه -

 

و در صورت  یدندان یدهان، فک و صورت و پروتزها یجراح ارانیو دست دیدرس به صورت جلسات مشترک و با حضور اسات نیا*

 .گردد یمرتبط برگزار م یها رشته ریلزوم سا

 

 5 :شماره درس
 * مپلنتیا یبخش نیب ناریسم :نام درس

 دندانپزشکیمشترک  دروس :نوع درس

 کارگاهی ساعت 17 :ساعت درس و نوع ارائه

 ازمندین مارانیدرمان و معالجه ب یزیطرح ر ص،یدر تشخ یو مهارت عمل نظری کسب دانش :هدف

 ای   رشته نیهای ب مهارت  شیجهت افزا الیلوفاسیماگز یو پروتزها یدندان یها ایمپلنت
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 :دهان، فک و صورت یرشته جراح 52 یال 6در مورد دروس شماره  یضرور حیتوض
. گردد یارائه م 3شماره  جدول طبقدهان، فک وصورت  یجراح ارانیدست یدانش پزشک قیجهت تعم دروس نیا

 یها مارستانیب ایو  یپزشک یها کدهها به دانش دانشگاه یآموزش یزیدروس برابر برنامه ر نیگذراندن ا جهت ارانیدست

 .رندیگ یقرار م یابیمورد ارزش شرکت نموده و یپزشک انیدانشجو یها و عینأ درکالس شوند یم یتابعه معرف

  و دروس منتخب از  ،یکیزیف نهیدروس شرح حال و معا) 3با توجه به انطباق دروس مندر  در جدول شماره

برنامه آموزشی دوره  191و  191و  166و  161الی  131با کدهای  (  هایماریب ینیمجموعه دروس مقدمات بال

، 1/5/1391دکتری عمومی پزشکی مصوب شصت و هفتمین جلسه شورای عالی برنامه ریزی علوم پزشکی مورخ 

در پرانتز بعد .)گردیده است های آن ها در این برنامه،  عینأ مطابق برنامه آموزشی دوره پزشکی عمومی در   سرفصل

 (.ن درس از برنامه آموزشی پزشکی عمومی در  گردیده استاز شماره هر درس، کد آ

  توضیحات مرتبط با این دروس در کوریکولوم پزشکی عمومی؛ شامل شرح درس، فعالیت های آموزشی، توضیحات

و نیز سایر موارد مندر  در هر درس عینأ در آموزش دستیاران ( که در پایان هر درس آمده است) ضروری 

 :صورت به شرح ذیل مالک عمل خواهد بودتخصصی دهان ، فک و 

 یها مهارت یریادگیمرکز  ی،حضور در کالس درس، کارگاه آموزش قیاز طر دیس، دانشجو باودر نیدر ا -

 ی نیبال

- (Skill lab)، ابدیبه اهداف مشخص دست  یو گروه یفرد فیو انجام تکال. 

و انجام  یو بحث گروه یمطالعه فرد ،یاز آموزش نظر یمتوازن بیترک دیس باودر نیا یریادگی تیفعال -

و از  یدرس همزمان با بخش نظر نیا یبخش عمل گردد یم هیتوص. را شامل شود یریادگی فیتکال ریسا

شده،  کنترل ینیبال یها طیمح ای ینیبال یها مهارت  یریادگیکوچک در مرکز  یها در گروه نیتمر قیطر

 نیا بیترک ی وبند زمان. ارائه شود دهیدوره د انیبا مرب یعلم ئتیه یاعضا میتحت نظارت مستق

 ینیبال یها مهارت یریادگیاعم از کالس درس، مرکز) تیهر فعال یبرا ازیمورد ن یها و عرصه ها تیفعال

(Skill Lab) یریادگی یدر راهنمای نیبال یها و عرصهStudy Guide اعالم  یها با استاندارد گهماهن

   .شود یم نییتع یهر دانشکده پزشک توسط ی،عموم یآموزش پزشک یشورا رخانهیدب یشده از سو

 یها یمطابق سند توانمند یریادگی یمختلف، راهنما یها متفاوت آموزش در دانشکده طیبا توجه به شرا -

اعالم شده از  یها و با در نظر گرفتن استاندارد یعموم یپزشک یآموختگان دوره دکتر مورد انتظار دانش

توسط دانشکده  یپزشک آموزشوزارت بهداشت، درمان و یعموم یپزشک یآموزش یشورا رخانهیدب یسو

 .ردیقرار گ رانیفراگ اریو در اخت نیتدو یپزشک



 

21 

 یمناسب توسط گروه آموزش یدانشجو بر اساس اصول علم یابیها و برنامه آموزش و ارز الزم است روش -

 . است یبرنامه بر عهده دانشکده پزشک یابیو ارزش تأیید برنامه، نظارت بر اجرا. اعالم و اجرا شود ن،ییتع

 . است عیشا یها نشانه ها و بیماری ،بر عالئم یتأکید اصل ،ینیدروس مقدمات بال یدر ارائه محتوا -

 دیارائه شده توسط اسات ینظارت الزم را بر تناسب محتوا یستیبا یبرنامه درس تهیاست در هر دانشکده، کم یهیبد

 .در نظام سالمت داشته باشند یمورد انتظار از پزشکان عموم یها یمحترم، با حجم واحد و توانمند

بدیهی است در صورت بازنگری یا تغییر برنامه آموزشی دوره دکتری پزشکی عمومی در مراجع ذیربط در وزارت بهداشت، 

شیابی رشته جراحی دهان، فک و صورت درمان و آموزش پزشکی ، این دروس حسب مورد توسط کمیته تدوین و ارز

 . بازبینی و تنظیم میگردد
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 :های درس سرفصل

 نقش و جایگاه شرح حال بیمار در تصمیم سازی و تصمیم گیری در عملی مراقبت بیمار -1

 (تصمیم سازی و تصمیم گیری  –جمع آوری اطالعات، وزن دهی )اصول استدالل بالینی  -2

 اصول کلی اخذ شرح حال -3

 های ارتباطی اصول کلی مهارت -3

 :ویژه اصول کلی اخذ شرح حال در شرایط -8

 چشم و بینائی تبیماران با مشکال( الف

 بیماران مشکالت گوش و حلق و بینی و ناشنوائی( ب

 بیماران مشکالت پوستی(  

 بیماران مشکالت سیستم عضالنی، اسکلتی( د

 بیماران مشکالت مغز و اعصاب( ه

 بیماران مشکالت صدمات فیزیکی( و

 بیماران روحی روانی( ز

 :در شرایط عمومی خاصاصول کلی اخذ شرح حال  -2

 افراد مسن( الف 

 نوزادان( ب 

 اطفال(   

 معلولین( د 

 Hx writing (complete and brief)اصول کلی مستند نمودن شرح حال  -7

 Presentation (complete and brief)اصول کلی معرفی بیمار  -5
 

 (170) 6 :شماره درس
 1شرح حال و معاینه فیزیکی  :نام درس
 یمارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 ساعت نظری 17 :ساعت درس و نوع ارائه

 :درپایان این درس دانشجو باید بتواند :هدف

 .ای سازنده با بیمار را شرح دهد و در عمل به کار بندد ارتباط حرفهاهمیت و مراحل برقراری  -1

 .نقش و جایگاه شرح حال و معاینه بالینی را در استدالل بالینی، تصمیم سازی و تصمیم گیری مراقبت بیمار توضیح دهد -2

ن دهی، تصمیم سازی و تصمیم جمع آوری اطالعات، وز)ارتباط مراحل شرح حال و معاینه بالینی را با مراحل استدالل بالینی  -3

 .شرح دهد( گیری

 .را توضیح دهد( بیماران دارای مشکالت ویژه، بیماران مسن، اطفال و معلولین)اصول کلی اخذ شرح حال در شرایط خاص  -4

 .اصول و ضوابط مستند نمودن شرح حال را توضیح داده و به کار بندد -5

 .به کار بندد اصول کلی معرفی مختصر و کامل بیمار را شرح داده و -6
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 :های درس سرفصل

 نقش و جایگاه شرح حال بیمار در تصمیم سازی و تصمیم گیری عملی مراقبت بیمار -1

 (تصمیم سازی و تصمیم گیری  –جمع آوری اطالعات، وزن دهی ) اصول استدالل بالینی  -2

 اصول کلی اخذ شرح حال -3

 های ارتباطی اصول کلی مهارت -3

 :حال در شرایط ویژهاصول کلی اخذ شرح  -8

 بیماران با مشکل چشم و بینائی( الف

 بیماران مشکالت گوش و حلق و بینی و ناشنوائی( ب

 بیماران مشکالت پوستی (  

 بیماران مشکالت عضالنی، اسکلتی( د

 بیماران مشکالت مغز و اعصاب( ه

 بیماران مشکالت صدمات فیزیکی( و

 بیماران روحی روانی( ز

 :حال در شرایط عمومی خاص اصول کلی اخذ شرح -2

 افراد مسن( الف

 نوزادان( ب

 اطفال(  

 معلولین( د

 Hx. Writing (Complete And Brief)اصول کلی مستند نمودن شرح حال  -7

 Presentation (Complete and Brief) اصول کلی معرفی بیمار -6

 

 .دانشجو را مختل کند های بالینی ها نباید به نحوی باشد که تمرین میزان و نحوه ارائه کالس* 

  

 (171) 7 :شماره درس
 1کارآموزی شرح حال و معاینه فیزیکی  :نام درس

 یمارستانیو ب یدروس پزشک: نوع درس
 ساعت کارآموزی 51 :ساعت درس و نوع ارائه

 :بتواند دیدرس دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 .با بیمارنما ارتباط حرفه ای سازنده برقرار کند -1

 .در مواجهه با یک نمونه بیمار استاندارد شده، در حد مورد انتظار شرح حال بگیرد -2

 .کند گرفتن شرح حال از استدالل بالینی استفاده مینشان دهد که در هنگام  -3

بیماران دارای مشکالت ویژه، بیماران مسن، اطفال و )یک نمونه شرح حال از بیمارنما یا بیمار دارای شرایط خاص  -4

 .بگیرد( معلولین

 .یک نمونه شرح حال را بر اساس ضوابط آموخته شده ثبت کند -5

 .مختصر و هم کامل انجام دهدیک نمونه معرفی بیمار را هم به صورت  -6
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 :های درس سرفصل
  ینیدر استدالل بال ینیبال نهیمعا گاهینقش و جا .1

 یکیزیف نهیمعا یاصول کل .2

 یاتیمرتبط با عالئم ح ناتیمعا یاصول کل .3

 یهای پوست افتهیو  ماریمرتبط با ظاهر ب ناتیمعا یاصول کل .3

General Appearance  
Skin Manifestations  

 سر و گردن ناتیمعا یاصول کل .8

   چشم  نهیمعا یاصول کل .2

   ینیگوش و حلق و ب ناتیمعا یاصول کل .7

 ها سوفل نرمال، –قلب  ناتیمعا یاصول کل .5

  یدستگاه تنفس ناتیمعا یاصول کل .9

  رکتوم شکم و نهیمعا یاصول کل .16

 یماتولوژومفاصل و عضالت و ر ناتیمعا یاصول کل .11

  Breast نهیمعا یاصول کل .12

  مانیزنان وزا ناتیمعا یاصول کل .13

 (172) 8 :شماره درس
 2 یکیزیف نهیشرح حال و معا :نام درس
 یمارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 ساعت نظری 17 :ساعت درس و نوع ارائه
 :بتواند دیدانشجو با ،درس نیا انیدرپا :هدف

 : را شرح دهد و بکار بندد ریموارد ز( الف
  ینیدر استدالل بال ینیبال نهیمعا گاهینقش و جا .1
 یکیزیف نهیمعا یاصول کل .2
   یاتیمرتبط با عالئم ح ناتیمعا یاصول کل .3
 یهای پوست افتهیو  ماریمرتبط با ظاهر ب ناتیمعا یاصول کل .4

 General Appearance  

 Skin Manifestations  

 سر و گردن ناتیمعا یاصول کل .5
   چشم  نهیمعا یاصول کل .6
   ینیگوش و حلق و ب ناتیمعا یاصول کل .7
 ها سوفل نرمال، –قلب  ناتیمعا یاصول کل .8
  یدستگاه تنفس ناتیمعا یاصول کل .9

  شکم ورکتوم نهیمعا یاصول کل .10
 یمفاصل و عضالت و رماتولوژ ناتیمعا یاصول کل .11
  Breast نهیمعا یاصول کل .12
  مانیزنان وزا ناتیمعا یاصول کل .13
  یورولوژا ناتیمعا یاصول کل .14

 .مناطق خاص بدن را بشناسد و مراعات کند ناتیدر مورد معا یو مذهب یاخالق ،یفرهنگمالحظات ( ب
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  اورولوژی ناتیمعا یاصول کل .13

 مناطق خاص بدن ناتیدر مورد معا یو مذهب یاخالق ،یمالحظات فرهنگ .18
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 :های درس سرفصل

   یاتیو ثبت عالئم ح یریاندازه گ .1

 یهای پوست افتهیو  ماریظاهر ب ناتیمعا .2

General Appearance  

Skin Manifestations 

 سر و گردن ناتیمعا .3

   چشم  نهیمعا .3

   ینیگوش و حلق و ب ناتیمعا .8

 سوفلها نرمال، –قلب  ناتیمعا .2

  یدستگاه تنفس ناتیمعا .7

  شکم ورکتوم نهیمعا .5

 یماتولوژومفاصل و عضالت و ر ناتیمعا .9

  Breast نهیمعا .16

  مانیزنان وزا ناتیمعا .11

  اورولوژی ناتیمعا .12

 مناطق خاص بدن ناتیدر مورد معا یو مذهب یاخالق ،یمالحظات فرهنگ .13

 . دانشجو را مختل کند ینیبال یها باشد که تمرین یبه نحو دیها نبا و نحوه ارائه کالس زانیم* 

  

 (173) 9 :شماره درس
 2 یکیزیف نهیشرح حال و معا یکارآموز :نام درس

 یمارستانیو ب یپزشکدروس  :نوع درس

 ساعت کارآموزی 51 :ساعت درس و نوع ارائه

 :بتواند دیدانشجو با ،درس نیا انیپا در :هدف

 .  به شکل صحیح انجام دهد( حسب مورد)های زیر را بر روی موالژ یا بیمار نما  ها و اندام معاینات فیزیکی دستگاه( الف

 .معاینات مناطق خاص بدن، را مراعات کندمالحظات فرهنگی، اخالقی و مذهبی در مورد ( ب



 

27 

 :ها یماریب ینیدروس مقدمات بال

 عیهای شا به عالئم و نشانه کردیدر رو ینیبال استدالل -

 قلب و عروق یها بیماری مقدمات -

 دستگاه تنفس یها بیماری مقدمات -

 خون یها بیماری مقدمات -

 گوارش و کبد یها بیماری مقدمات -

 سمیغدد و متابول یها بیماری مقدمات -

 هیکل یها بیماری مقدمات -

 یروماتولوژ یها بیماری مقدمات -

 کودکان یها بیماری مقدمات -

 یجراح ینیبال مقدمات -

 اعصاب یها بیماری مقدمات -

 یروانپزشک مقدمات -

 یعفون یها بیماری مقدمات -
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 :های درس سرفصل

  ینیمقدمات طب بال .1

  ینیبال یریگ میاستدالل و تصم ندیفرآ .2

 (: ینیاستدالل بال ندیبر اساس فرآ)ها  آن به کردیو رو ع،یشا اتیعالئم و شکا .3

 یخستگ ،یحال یضعف و ب -

 تهوع، استفراغ -

 یزرد -

 یرارادیکاهش وزن غ -

 دگاهیکه د یعلم تیئه یاعضا ایجنرال و  یمتخصص رشته داخل یعلم تیئه یدرس با مشارکت اعضا نیشود ا می هیتوص* 

 . دارند ارائه شود یجنرال و مشرف به حوزه عملکرد پزشک عموم

  

 (174) 10 :شماره درس
 عیهای شا به عالئم و نشانه کردیدر رو ینیاستدالل بال :نام درس

 یمارستانیو ب یپزشکدروس  :نوع درس

 ساعت نظری 8 :ساعت درس و نوع ارائه

 :بتواند دیدانشجو با ،درس نیا انیدرپا :هدف

 . شرح دهد ینیبال یریگ میو تصم صیبه تشخ دنیرس یرا برا ینیاستدالل بال گاهیطبابت، و جا ندیفرآ .1

 یبرا یو عموم عیچند نمونه از تظاهرات شا( یولوژیدمیو اپ یوپاتولوژیزیف ف،یتعار)مرتبط  یو اصول علم میبا استفاده از مفاه .2

 . دهد شنهادیهای مناسب را پ یافتراق صیو تشخ کردیرو ،یفرض ماریب کی

 .توجه کند یهای پزشک یریگ میدر تصم ینیاستدالل بال تیبه اهم .3
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 :های درس  سرفصل

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

  

 (175) 11: شماره درس
  قلب و عروق یها مقدمات بیماری :نام درس

 یمارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس
 (یبحث مورد) یساعت عمل 4 ،یساعت نظر 32 :ساعت درس و نوع ارائه

 ( :بر اساس فهرست پیوست)بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

 . به آن را شرح دهد کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

را  ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 . دهد شنهادیپ

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

و  یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم یها گایدالین

و  ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو شنهادیپ

  . توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 (رئوس مطالب)دوره دکترای پزشکی عمومی  -قلب و عروق یها درس مقدمات بیماری وستیپ
 

 قلب  یولوژیزیو ف یکارکرد یآناتوم .1

 قلب و عروق یها بیماری صیدر تشخ کینیپاراکل یها روش .2

 قلب و عروق یها بیماری ینیتظاهرات بال .3

  نهیدرد قفسه س -

 تنگ نفس -

 سنکوپ -

 تپش قلب -

  یو مرگ ناگهان یوقفه قلب -

3. ECGیقلب یها و بلوک یعیقلب طب یولوژیزی، اصول الکتروف 

  یهای قلب یتمیآر .8

 آترواسکلروز  .2

 عروق کرنر  یماریب .7

آئورت و  چهیدر د،یکوسپ یتر ترال،یم یها قلب، بیماری یسمیرومات یماریب) قلب  یا چهیدر یها بیماری .5

 (پولمونر

 عضله قلب  یها بیماری .9

 و اندوکارد کاردیپر یها بیماری .16

 (دهایو ور نیشرائ) یعروق یها بیماری .11

 یانیشر ونیپرتانسیه .12

  یقلب یینارسا .13

 (شوک)حاد گردش خون  یینارسا .13

 یبحث مورد .18
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 :های درس سرفصل

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

  

 (176) 12 :شماره درس

  دستگاه تنفس یها مقدمات بیماری :نام درس

 یمارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 (یبحث مورد) یساعت عمل 4 ،یساعت نظر 32 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

 . به آن را شرح دهد کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

را  ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 . دهد شنهادیپ

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

و  یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم یها گایدالین

و  ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو شنهادیپ

  . توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 (رئوس  مطالب) دوره دکترای پزشکی عمومی -دستگاه تنفس یها درس مقدمات بیماری وستیپ
 

 (تهویه و پرفوزیون و مکانیک و کنترل تنفسی)دستگاه تنفسی  یولوژیزیو ف یمروری بر آناتومی کارکرد .1

 های تنفسی  بیماری ینشانه شناس .2

و  یشناس یمنیا یها شیآزما ،یاندوسکوپ ،یربرداریتصو)های ریه  های تشخیصی در بیماری روش .3

 ( یعملکرد تنفس یابیارز ک،یولوژیکروبیم

 (آسم برونشیال)های انسدادی مزمن ریه  بیماری .3

 (COPD)های انسدادی مزمن ریه  بیماری .8

  یهای دستگاه تنفس فوقان عفونت .2

 های ویرال و باکتریال پنومونی .7

 سل ریه .5

  هیو آبسه ر یبرونشکتاز .9

 تومورهای ریه .16

 های اینترستسیل ریه  بیماری .11

 . . . ( ،یآل ریو غ یهای آل ندهیآزبستوز، آال) هیدر ر یطیاز عوامل مح یو ناش یشغل یها بیماری .12

 ( یویر ونیپرتانسیآمبولی ریه، ه) هیر یعروق یها بیماری .13

 پلورهای  اختالالت و بیماری .13

 ARDSنارسایی تنفسی و .18

 (Case Based Discussion)بحث موردی  .12
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 :های درس سرفصل

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

 

  

  

 (177) 13 :شماره درس

 خون یها مقدمات بیماری :نام درس

 یمارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 (یبحث مورد) یساعت عمل 4 ،یساعت نظر 32 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

 . به آن را شرح دهد کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

را  ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 . دهد شنهادیپ

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

و  یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم یها گایدالین

و  ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو شنهادیپ

   .توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 (رئوس مطالب)خون  یها درس مقدمات بیماری وستیپ

 ( ها، هموستاز کرد آنلخون و عم یها هماتوپویز، سلول)دستگاه خون  یولوژیزیو ف یکاربرد یآناتوم .1

مغز  یخون، بررس ریاسم یبررس ،یشمارش کامل گلبول) دستگاه خون  یها در بیماری کینیپاراکل یبررس .2

 (استخوان

 ،یلنفادنوپات توز،یلکوس ،یباال، لکوپن نیهموگلوب ،یآنم)خون  یها در بیماری کینیعالئم بالینی و پاراکل .3

 ( یدیعفونت، ترومبوز ور ،یتوپنیپان س توز،یترومبوس ،یتوپنیترومبوسا ،یزیخونر ،یاسپلنومگال

 (آپالستیک یهای مزمن، آنمی مگالوبالستیک، آنم آنمی فقر آهن و آنمی بیماری)ها  یآنم .3

 ها ها و آنزیموپاتی کلیات همولیز، مامبرانوپاتی .8

 های همولیتیک اکتسابی های تاالسمیک و آنمی هموگلوبینوپاتی ها، سندرم .2

 و اکتسابیاختالالت انعقادی ارثی  .7

 اختالالت هموستاز پالکتی .5

 های آنتی کوآگوالنت و درمان کیاختالالت ترومبوت .9

 (ترومبوسیتوز اولیه، پلی سیتمی اولیه و پلی سیتمی ثانویه، میلوفیبروز) ویفراتیلوپرولیم یها نئوپالسم .16

 های حاد و پیوند مغز استخوان لوسمی .11

 (CML,CLL,HCL)های مزمن  لوسمی .12

 های پالسماسل و لنفوم هوچکین، دیسکرازی لنفوم غیر هوچکین .13

  وژنیو ترانسف یهای خون فرآورده .13

 های انکولوژی اورژانس .18

 یبحث مورد .12
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 :های درس سرفصل

شرح حال  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیدو جلسه از درس با حداقل

های  پاسخ به پرسش ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کی

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیبال

  

 (178) 14 :شماره درس

 گوارش و کبد یها مقدمات بیماری :نام درس

 یمارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 (یبحث مورد) یساعت عمل 4 ،یساعت نظر 36 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

به آن را شرح  کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

 . دهد

را  ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 . دهد شنهادیپ

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

و  یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم یها گایدالین

و  ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو شنهادیپ

    .توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 (رئوس مطالب)گوارش و کبد  یها درس مقدمات بیماری وستیپ

 دستگاه گوارش  یولوژیزیو ف یکارکرد یآناتوم .1

 گوارش یها در بیماری کینیپاراکل یبررس یها روش .2

 :دستگاه گوارش یها ظاهرات بیماریت .3

 یپپس سید -

 (یسفاژیو د ینوفاژیاد)اختالالت بلع  -

 سوزش سردل و برگشت غذا  -

 استفراغ  -

 دستگاه گوارش  یزیخونر -

 (حاد و مزمن)اسهال  -

 جذبسوء  -

 و اختالالت دفع  بوستی -

 درد شکم -

 (دیالتهاب پاروت از،یدیآفتوز، کانسر دهان، کاند) یدهان و غدد بزاق یها بیماری .3

 ( یازوفاژیت، تومورها و زخم مر ،یریفالکس، اختالالت حرکت) یمر یها بیماری .8

 (معده یتومورها ،یاولسر، اختالالت عملکرد کیپپت ت،یگاستر)معده و دودنوم  یها بیماری .2

 ،ییاز مواد غذا یعوارض ناش ،یجذب، اختالالت حرکت های سندرم سوء بیماری) های روده کوچک  بیماری .7

 ( روده کوچک یهای روده کوچک، تومورها عفونت

 (پانکراتیت حاد و مزمن، تومورها)پانکراس  یها بیماری .5

 روده  یالتهاب یها بیماری .9

 ریپذ کیسندرم روده تحر .16

 یصفراو یکبد و مجار یولوژیزیو ف یکارکرد یآناتوم .11

خون،  ییایمیوشیب یها شیآزما)  یصفراو یکبد و مجار یها در بیماری کینیپاراکل یبررس .12

 (یبافت شناس یبررس ،یربرداریتصو ک،یمونولوژیا یها تست ک،یهماتولوژ یها تست

 : کبد یها تظاهرات بیماری .13

 حاد کبد یینارسا _

 (یکبد یها تست ریتفس)عملکرد کبد  یهااختالل تست _

 یزرد _

 یهپاتومگال _

 تیآس _
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  یکبد یانسفالوپات _

 یمر سیاز وار یزیخونر _

 (آبسه کبد ،یروسیو تیهپات)عفونت کبد  .18

 یصفراو یکبد و مجار مونیاتوا یها بیماری .12

 کبد چرب  .17

 سیروز کبدی .15

 کبد  یتومورها .19

 از داروها  یناش یکبد بیآس .26

 (لبرتیژ لسون،یهموکروماتوز، و)کبد  یارث یها بیماری .21

 ( PBC ،PSC)های صفراوی و کلستاز  سنگ .22

 های انگلی دستگاه گوارش و کیست هیداتید بیماری .23

 یبحث مورد .23
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 :های درس سرفصل

و انجام  ،ی، کارگاه آموزشSkill Lab ینیبال یها مهارت یریادگیحضور در کالس درس، مرکز  قیاز طر دیدرس، دانشجو با نیدر ا

 . ابدیبه اهداف مشخص دست  یو گروه یفرد فیتکال

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

  

 (179) 15 :شماره درس

 سمیغدد و متابول یها مقدمات بیماری :نام درس

 یمارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 (یبحث مورد) یساعت عمل 4 ،یساعت نظر 32 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

به آن را  کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

 . شرح دهد

مشکل  تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 . دهد شنهادیرا پ ماریب

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

را بر اساس شواهد  ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم یها و گایدالین یعلم

استدالل  یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیتبط با امر مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو شنهادیو پ ینیبال

 .  توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 (رئوس  مطالب) سمیغدد و متابول یها درس مقدمات بیماری وستیپ

 یکلیات آندوکرینولوژ .1

و  زیپوفیه یها بیماری ینیتظاهرات بال ،یولوژیزیو ف یکارکرد یآناتوم) های هیپوفیز و هیپوتاالموس بیماری .2

 ( مزهیب ابتید ،یاکرومگال نوما،یپروالکت پوتاالموس،یو ه زیپوفیه یکم کار پوتاالموس،یه

 یبررس د،یروئیت یها بیماری ینیتظاهرات بال ،یولوژیزیو ف یکارکرد یآناتوم) دیروئیت یها بیماری .3

 ( دیروئیت یگواتر، تومورها ت،یدیروئیت د،یروئیت یو کم کار یپرکار د،یروئیدر اختالالت ت کینیپاراکل

 یو پرکار یکم کار ،یپوکلسمیو ه یپرکلسمیه ،یولوژیزیو ف یکارکرد یآناتوم) دیروئیپارات یها بیماری .3

 ( دیروئیپارات

 یینارسا نگ،یآدرنال، سندرم کوش یها بیماری ینیتظاهرات بال ،یولوژیزیو ف یکارکرد یآناتوم) آدرنال .8

 (تومایآدرنال، فئوکروموسا

 ( کیستیک یسندرم تخمدان پل سم،یرسوتیبلوغ، امنوره و ه ریتاخ ،یولوژیزیو ف یکارکرد یآناتوم) گنادها .2

 دیابت تعریف، تشخیص و تقسیم بندی .7

 و کمای هیپراسموالر یکتواسیدوز دیابت: عوارض حاد دیابت .5

 عوارض مزمن دیابت .9

 یسندرم متابولیک و چاق .16

 لیپیداختالالت  .11

 یبحث مورد .12
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 :های درس سرفصل

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

  

 (180) 16 :شماره درس

 هیکل یها مقدمات بیماری :نام درس

 یمارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 (یبحث مورد) یساعت عمل 4 ،یساعت نظر 26 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

به آن را  کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

 . شرح دهد

را  ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 . دهد شنهادیپ

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

و  یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم یها گایدالین

 ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو شنهادیو پ

   .توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح یمسائل مهمنسبت به (  
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 (رئوس  مطالب) هیکل یها درس مقدمات بیماری وستیپ
 

 یدستگاه ادرار ولوژییو فیز یآناتومی کارکرد .1

خون،  یها شیادرار، آزما زی، آنالGFR) یادرار یو مجار هیکل یها بیماری یشگاهیآزما صیتشخ .2

 (هیکل یوپسیب ،یربرداریتصو

 ادرار یو مجار هیهای کل بیماری ینیتظاهرات بال .3

  هیحاد کل یینارسا .3

  هیمزمن کل( یینارسا) یماریب .8

  هیکل یعروق یها بیماری .2

  یگلومرول یها بیماری .7

 . . (از رفالکس،  یناش یحاد و مزمن، نفروپات ینینابیب تینفر) الینترستشیتوبولوا یها بیماری .5

  هیکل کیستیک یها بیماری .9

  هیسنگ کل .16

 یعفونت ادرار .11

  تیاختالالت آب و الکترول .12

 باز-دیاختالالت اس .13

 یانیشر ونیپرتانسیه .13

 ( هیکل وندیپ ،یو صفاق یخون زیالیدرمان محافظه کارانه، د) هیکل ییدر نارسا نیگزیاصول درمان جا .18

 یباردار ک،یستمیس یها و بیماری هیکل .12

 یمورد بحث .17
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 :های درس سرفصل

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

  

 (181) 17 :شماره درس

 یروماتولوژ یها مقدمات بیماری :نام درس

 یمارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 (یبحث مورد) یساعت عمل 4 ،یساعت نظر 26 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

به آن را  کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

 . شرح دهد

را  ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 . دهد شنهادیپ

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

و  یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم یها گایدالین

 ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو شنهادیو پ

  .  توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح یمسائل مهمنسبت به (  
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 (رئوس  مطالب) یروماتولوژ یها درس مقدمات بیماری وستیپ

 

  یسمیهای رومات بیماری یعالمت شناس .1

 موسکولواسکلتال یعموم یدرد ستون فقرات و دردها -

  تیو منوآرتر تیآرتر یپل -

 بافت همبند  یولوژیزیو ف یکارکرد یآناتوم .2

 تیاستئوآرتر .3

  JRAروماتوئید و تیبیماری آرتر .3

 ... (  ،یواکنش تیآرتر لوزان،یآنک تیلیاسپوند) ویهای سرونگات یلوآرتروپاتیاسپوند .8

  ها تیآرتر یپر .2

 ( سل و بروسال ،یروسیو ک،یسپت)ی آرتریت عفون .7

  ستالیاز کر یهای ناش یآرتروپات رینقرس و سا .5

 و تیوزیم یشوگرن، پل ک،یستمیلوپوس اریتماتوسیستمیک، اسکلروز س) بافت همبند یها بیماری .9

 (  تیوزیدرماتوم

 واسکولیت ها .16

 استئوپروز  .11

 (یپاژه استخوان، و هیپرپاراتیروئید یماریاستئوماالسی، ب) استخوان یها بیماری ریسا .12

  کیدر اختالالت روماتولوژ (Imaging) های مشاهده و تکنیک یشگاهیهای آزما  تست .13

13. Approach  ینیهای بال سندرم یمعرف( نهیشرح حال و معا)ی عضالن یاسکلت اتیبا شکا ماریبه ب 

  یسمیرومات یها اصول درمان در بیماری .18

 بحث موردی .12
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 :های درس سرفصل

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

  

 (182) 18 :شماره درس

 کودکان یها مقدمات بیماری :نام درس

 ی مارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 یساعت نظر 17 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

به آن را  کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

 . شرح دهد

را  ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 . دهد شنهادیپ

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

و  یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم یها گایدالین

 ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو شنهادیو پ

    .توجه کند، ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 (درس یضرور یمحتوا)کودکان  یها درس مقدمات بیماری وستیپ
 

ها و مرگ و میر کودکان در ایران و آشنایی با نظام  تعریف طب کودکان، اپیدمیولوژی بیماری .1

 های سالمت کودکان در کشور  سالمت و برنامه

 گرفتن شرح حال و معاینه فیزیکی کودک  .2

 های کشوری توصیه شده  ها براساس برنامه آشنایی با غربالگری بیماری .3

 های عفونی در کودکان در سطح جامعه  رل عفونت در بیمارستان، کنترل اپیدمیولوژیک بیماریکنت .4

  یو تحتان یفوقان یهای دستگاه تنفس عفونت یولوژیزیپاتوف .5

 در کودکان  یسمیپوگلیه یولوژیزیپاتوف .1

  یادم و هماچور یولوژیزیپاتوف .3

 ( ینیو عالئم بال یولوژیات ،یولوژیزیپاتوف م،یمفاه)شوک در کودکان  .6

 یتیالکترول عیاختالالت شا یابیبدن و ارز عاتیما یوپاتولوژیزیآشنایی با اصول ف .9

 و باز  دیاختالل اس یولوژیزیپاتوف .11
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 :درس یها فصلسر 

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

  

 (183) 19 :شماره درس

 یجراح یها مقدمات بیماری :نام درس

 ی مارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 ساعت کارگاه 4 ،یساعت نظر15 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

به آن را شرح  کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

 . دهد

را  ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 . دهد شنهادیپ

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

و  یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم یها گایدالین

و  ینیاستدالل بال یوخته شده را برادانش آم ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو شنهادیپ

     .توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 ( درس یضرور یمحتوا) یجراح یها درس مقدمات بیماری وستیپ

 

 آن یافتراق یها صیشکم حاد و تشخ .1

 یهای خارج یزیاصول برخورد با زخم باز و بسته و کنترل خونر .2

 وژنیشوک و ترانسف .3

  هیو ثانو هیاول یابیشامل ارز عیشا یبرخورد با تروماها .3

  یقبل و بعد از انجام اعمال جراح مارانیاداره ب .8

  یتناسل یدستگاه ادرار یکیزیف نهیگرفتن شرح حال و معا .2

 ( یارولوژ)ی ادرار یمجار یها بیماری عیهای شا نشانهعالئم و  .7

  یویکل کیو کول یهماچور .5

 (باز یها یشکستگ میشامل اصول ترم) ها یها و در رفتگ یشکستگ اتیکل .9

  یدر ارتوپد جیرا یصیتشخ یها و روش یارتوپد ناتیاصول گرفتن شرح حال و معا .16

 یریمختلف و نحوه بکارگ یها پرکاربرد در بخش یها  و ست یساده جراح یابزارها ییشناسا .11

 ( ساعته 2کارگاه ) مارستانیدر ب جیرا یجرهایدر پروس کیاسپت یها تکنیک

 (ساعته 2کارگاه )ی جراح یها در بخش یسیها و مسائل مهم پرونده نو مراقبت یمستند ساز تیاهم .12

 .یجراح یها در بخش مارانیب یمنیا .13
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 :درس یها فصلسر 

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

 (درس یضرور یمحتوا) اعصاب دوره دکترای پزشکی عمومی یها درس مقدمات بیماری وستیپ
 

  یدر نورولوژ بیمحل آس نییتع -1

 (و شرح حال نهیمعا یدینکات کل ،یولوژیزیپاتوف م،یمفاه) یو مرگ مغز ینبات تیوضع ،یاریشواختالالت ه -2

    یدچار ضعف عضالن ماریبه ب کردیرو -3

 (ینیو عالئم بال یولوژیات ،یولوژیزیپاتوف م،یمفاه) یسکته مغز -3

 (  یافتراق صیو تشخ ینیعالئم بال ،یطبقه بند ف،یتعار) یاختالالت تشنج -8

   یو اختالالت تعادل جهیبه سرگ کردیرو -2

  ها  کمر درد، درد گردن و درد اندام -7

 ( نهیشرح حال و معا یدیو نکات کل ،یطبقه بند ف،یتعار)سردرد  -5

 (184) 20 :شماره درس

 اعصاب یها مقدمات بیماری :درسنام 

 ی مارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 یساعت نظر 9 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیپا در :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

 . به آن را شرح دهد کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

 . دهد شنهادیرا پ ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

 یها و گایدالین یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم

 شنهادیو پ ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو

   .توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 :درس یها فصلسر 

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

  یدرس مقدمات روانپزشک وستیپ

 یدر روانپزشک جیرا یو بهداشت روان و طبقه بند یروانپزشک اتیکل .1

 یها و عالمت شناس اصول و تکنیک: یمبتال به مشکالت روانپزشک مارانیگرفتن شرح حال از ب .2

 یو اختالالت روان تن یجسم یها در بیماری یمسائل روانپزشک .3

 یروان یها در بیماری یمشکالت جسم .3

 (یشناس ریهمه گ ت،یاهم ف،یتعر)و اضطراب  یافسردگ .8

 اختالالت سوماتوفرم .2

 اصول مواجهه و مراقبت و اصول درمان) یهای روانپزشک اورژانس .7

  

 (185) 21 :شماره درس
 یمقدمات روانپزشک :نام درس

 ی مارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 یساعت نظر 8 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیپا در :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

 . به آن را شرح دهد کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

 . دهد شنهادیرا پ ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

 یبوم یها و گایدالین یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم

 شنهادیو پ ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو

    .توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 :درس یها فصلسر 

شرح  یضمن بررس انیاختصاص داده شود تا دانشجو( Case Discussion) یبه بحث مورد دیجلسه از درس با کی حداقل

پاسخ به  ای صیبه تشخ دنیو رس یمشکالت و لیتحل یدرس را برا نیدانش آموخته شده در ا یریبه کارگ مار،یب کیحال 

 . کنند نیمطرح شده تمر ینیهای بال پرسش

 

  

 (186) 22 :شماره درس
 یهای عفون مقدمات بیماری :نام درس

 ی مارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 یساعت نظر17 :ساعت درس و نوع ارائه

 (:بر اساس فهرست پیوست) بتواند دیدرس، دانشجو با نیا انیدرپا :هدف

 : و مهم عیشا اتیاز عالئم و شکا کیدر مواجهه با هر ( الف

 . کند انیآن را ب فیتعر -1

 . به آن را شرح دهد کردیرو یبرا( Focused History Taking And Physical Exam)الزم  یکیزیف ناتیمعا -2

 . دهد شنهادیرا پ ماریمشکل ب تیریو مد صیبه تشخ دنیرس یبرا یهای ضرور مهم را مطرح کند و گام یهای افتراق صیتشخ -3

 : و مهم عیشا یها در مورد بیماری( ب

 . را شرح دهد یماریب یولوژیدمیو اپ ،یولوژیات ف،یتعر -1

 . دهد حیو مهم را توض عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

 . را شرح دهد یماریب صیتشخ یها روش -3

 یها و گایدالین یرا بر اساس شواهد علم ماریب یدر سطوح مختلف، مشتمل بر درمان و توانبخش یریشگیاقدامات پ نیمهمتر -4

 . دهد حیتوض یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم یبوم

 شنهادیو پ ینیاستدالل بال یدانش آموخته شده را برا ،ها بیماری نیمرتبط با ا مارانیشرح موارد ب ای ویدر مواجهه با سنار -5

 . به کار بندد یدرمان ای یصیتشخ یکردهایرو

    .توجه کند ،ضرورت دارد طهیح نیا ینیبال طیکه مراعات آن در مح ینسبت به مسائل مهم(  
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 (درس  یضرور یمحتوا) یعفون یها درس مقدمات بیماری وستیپ

 

 یعفون یها از بیماری یریشگیاصول پ .1

 یعفون یها در بیماری یشگاهیهای آزما یبررس هیاصول اول .2

 ونیزوالسیو ا یمارستانیاصول کنترل عفونت ب .3

 در برابر عفونت ها یاصول مراقبت فرد .3

 زهیلوکال میتب دار و تب بدون عال ماریبرخورد با ب .8

 کیو شوک سپت سیسپس .2

 یغدد لنفاو یبا بزرگ ماریبرخورد با ب .7

 با تب و راش  ماریبرخورد با ب .5

 عفونت پوست و بافت نرم .9

 دستگاه گوارش الیو باکتر یروسیهای و عفونت .16

 دستگاه گوارش عیشا یهای انگل عفونت .11

 یفوقان یدستگاه تنفس عیهای شا عفونت .12

 یتحتان یدستگاه تنفس عیهای شا عفونت .13

 یمارستانیهای ب عفونت .13
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 :های درس سرفصل

به  یو گروه یفرد فیو انجام تکال یآموزش یها درمانگاه ،ینیبال یحضور در راندها قیاز طر دیکارآموز با یچرخش آموزش نیدر ا

 . برگزار شود ازیمورد ن یآموزش نظر یها کالس یتأمین دانش نظر یبرا. ابدیاهداف مشخص شده دست 

را تحت الشعاع قرار  یو ینیبال یها و تمرین ماریباشد که حضور دانشجو در کنار ب یبه نحو دیها نبا و نحوه ارائه کالس زانیم* 

 . دهد و مختل کند

که  یسالمت اعمال شود به نحو میت صالحیذ یاعضا ریسا ایو ( فلوها، استادان یاران،دست)تواند توسط سطوح باالتر   نظارت می *

نحوه و مسئول  نییتع. گردد  فراهم زیکارآموزان ن یریادگیامکان تحقق اهداف  ماران،یو حقوق ب یمنیاز مراعات ا نانیضمن اطم

 .بر عهده دانشکده پزشکی است مداخله ای جریهر پروس یرانظارت مناسب ب

  

 (188) 23 :شماره درس
 کارآموزی بیماریهای داخلی :نام درس

 ی مارستانیو ب یدروس پزشک :نوع درس

 واحد کارآموزی 9 :ساعت درس و نوع ارائه

 :بتواند کارآموز بایددرس،  نیا انیپا در :هدف

مناسب را در تعامالت خود به نحو  یهای رفتار حرفه ا یژگیارتباط برقرار کند و و ستهیسالمت به نحو شا میت یاعضا ریکارکنان و سا ماران،یبا مراجعان، ب

 . مطلوب نشان دهد

 یهای افتراق صیالزم را انجام دهد، تشخ یکیزیف ناتیمعا رد،یبخش شرح حال بگ نیو مهم مرتبط با ا عیشا اتیمبتال به عالئم و شکا ماریاز ب -1

 . دهد شنهادیرا پ ماریمشکل ب تیریو نحوه مد صیو تشخ مهم را مطرح کند

در مورد  ،یبوم یها و گایدالین یکند، براساس شواهد علم ییبخش را شناسا نیو مهم مرتبط با ا عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -2

و  دیشنهاد نمایاستدالل و پ یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریهمراه با آموزش ب  یارجاع و توانبخش ،یریگیدرمان، پ ،یریشگیاقدامات پ

 . مشارکت کند( مطابق ضوابط بخش)نظر سطوح باالتر  ریبخش ز یبر اساس استانداردها ماریمشکل ب تیریدر مد

 .انجام دهد( ضوابط بخش مطابق) و تحت نظارت مناسب سطوح باالتر  ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یجرهایپروس -3
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 :های درس سرفصل

به  یو گروه یفرد فیو انجام تکال یآموزش یها درمانگاه ،ینیبال یحضور در راندها قیاز طر دیکارآموز با یچرخش آموزش نیدر ا

 . برگزار شود ازیمورد ن یآموزش نظر یها کالس یتأمین دانش نظر یبرا. ابدیاهداف مشخص شده دست 

را تحت الشعاع قرار دهد  یو ینیبال یها و تمرین ماریباشد که حضور دانشجو در کنار ب یبه نحو دیها نبا و نحوه ارائه کالس زانیم -

 . و مختل کند

که  یسالمت اعمال شود به نحو میت صالحیذ یاعضا ریسا ایو ( فلوها، استادان اران،یدست)تواند توسط سطوح باالتر  نظارت می -

 نحوه و مسئول نییتع. فراهم گردد زیکارآموزان ن یریادگیامکان تحقق اهداف  ماران،یو حقوق ب یمنیاز مراعات ا نانیضمن اطم

 .است یمداخله بر عهده دانشکده پزشک ای جریهر پروس یرانظارت مناسب ب

 

 

 

 

 

 (190) 24 :شماره درس
 قلب و عروق یها بیماری یکارآموز :نام درس

 ی مارستانیو ب یدروس پزشک: نوع درس

 (هفته 4)ماه 1 :ساعت درس و نوع ارائه

 :در پایان این چرخش آموزشی کارآموز باید بتواند :هدف

های رفتار حرفه  یژگیارتباط برقرار کند و و ستهیسالمت به نحو شا میت یاعضا ریکارکنان و سا ماران،یبا مراجعان، ب -1

 . مناسب را در تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد یا

الزم را انجام  یکیزیف ناتیمعا رد،یبخش شرح حال بگ نیو مهم مرتبط با ا عیشا اتیمبتال به عالئم و شکا ماریاز ب -2

 . دهد شنهادیرا پ ماریمشکل ب تیریو نحوه مد صیمهم را مطرح کند و تشخ یهای افتراق صیدهد، تشخ

و  یکند، براساس شواهد علم ییبخش را شناسا نیو مهم مرتبط با ا عیشا یها مبتال به بیماری نمارایمشکالت ب -3

در حد  ماریهمراه با آموزش ب  یارجاع و توانبخش ،یریگیدرمان، پ ،یریشگیدر مورد اقدامات پ ،یبوم یها گایدالین

 ریبخش ز یبر اساس استانداردها ماریمشکل ب تیریو در مد دیشنهاد نمایاستدالل و پ یمورد انتظار از پزشک عموم

 . مشارکت کند( مطابق ضوابط بخش)نظر سطوح باالتر 

مطابق ) و تحت نظارت مناسب سطوح باالتر  ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یجرهایپروس -4

 .دهد انجام( ضوابط بخش
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 :های درس سرفصل

به  یو گروه یفرد فیو انجام تکال یآموزش یها درمانگاه ،ینیبال یحضور در راندها قیاز طر دیکارآموز با یچرخش آموزش نیدر ا

 . برگزار شود ازیمورد ن یآموزش نظر یها کالس یتأمین دانش نظر یبرا. ابدیاهداف مشخص شده دست 

ار را تحت الشعاع قر یو ینیبال یها و تمرین ماریباشد که حضور دانشجو در کنار ب یبه نحو دیها نبا و نحوه ارائه کالس زانیم* 

 . دهد و مختل کند

که  یسالمت اعمال شود به نحو میت صالحیذ یاعضا ریسا ایو ( فلوها، استادان اران،یدست)تواند توسط سطوح باالتر  نظارت می* 

نحوه و مسئول  نییتع. فراهم گردد زیکارآموزان ن یریادگیامکان تحقق اهداف  ماران،یو حقوق ب یمنیاز مراعات ا نانیضمن اطم

 .است یمداخله بر عهده دانشکده پزشک ای جریهر پروس یرانظارت مناسب ب

  

 (196) 25 :شماره درس
 یعموم یجراح یکارآموز :نام درس

 ی مارستانیو ب یدروس پزشک: نوع درس

 (هفته 8 ای)ماه  2 :ساعت درس و نوع ارائه

 :در پایان این چرخش آموزشی کارآموز باید بتواند: هدف

مناسب را در  یهای رفتار حرفه ا یژگیارتباط برقرار کند و و ستهیسالمت به نحو شا میت یاعضا ریکارکنان و سا ماران،یبا مراجعان، ب -1

 . تعامالت خود به نحو مطلوب نشان دهد

الزم را انجام دهد،  یکیزیف ناتیمعا رد،یبخش شرح حال بگ نیو مهم مرتبط با ا عیشا اتیمبتال به عالئم و شکا ماریاز ببتواند  -2

 . دهد شنهادیرا پ ماریمشکل ب تیریو نحوه مد صیمهم را مطرح کند و تشخ یهای افتراق صیتشخ

 ،یبوم یها و گایدالین یکند، براساس شواهد علم ییبخش را شناسا نیو مهم مرتبط با ا عیشا یها مبتال به بیماری مارانیمشکالت ب -3

استدالل و  یدر حد مورد انتظار از پزشک عموم ماریهمراه با آموزش ب  یارجاع و توانبخش ،یریگیدرمان، پ ،یریشگیدر مورد اقدامات پ

 . مشارکت کند( مطابق ضوابط بخش)باالتر نظر سطوح  ریبخش ز یبر اساس استانداردها ماریمشکل ب تیریو در مد دیشنهاد نمایپ

( مطابق ضوابط بخش) و تحت نظارت مناسب سطوح باالتر  ماریب یمنیاصول ا تیبخش را با رعا نیمرتبط با ا یضرور یجرهایپروس -4

 .انجام دهد
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 : های مورد انتظار فعالیت

  بیماران CPRمشارکت فعال در  -

 (کاتترهای شریانی و وریدی)های دسترسی  و مونیتورینگ عروقی  برقراری راه درمشارکت   -

 ...(و فیبراپتیک و  Air Way، LMA، NET، OETانواع )لوله گذاری و برقراری راه هوایی  -

 های پیشرفته کنترل درد حین و پس از جراحی روش  آشنایی با داروها و  -

 ...(ونتیالتور، پالس اکسیمتر، کاپنوگراف و )آشنایی با انواع تجهیزات بیهوشی و مونیتورینگ  -

 آشنایی با مراحل بیهوشی و داروهای مرتبط  -

 های مختلف بیهوشی  آشنایی با تکنیک -

 نحوه کنترل بیماران در ریکاوریآشنایی با  -

 آشنایی با مایع درمانی و انتقال خون -

 در سطح  دستیار تخصصیبیماران  Sedationهوشبری و  یی باآشنا -

 ABGمشارکت در تهیه و تفسیر  -

 

  

 26:شماره درس
 بیهوشی: نام درس

 یاریدست یتخصص یها شنیدروس روت :نوع درس

 روتیشن بیمارستانی - یک ماه :ساعت درس و نوع ارائه

 های عملی مرتبط با آن و انجام آرامبخشی سطحی و عمیق مهارت آشنایی با مبانی علمی و عملی بیهوشی عمومی و کسب  :هدف
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 :های مورد انتظار فعالیت

 حضور فعال در درمانگاه  

 و نحوه معاینه بیماران  های شایع جراحی بیماری آشنایی کامل با شکایات و -

 ، ارائه طرح درمان و اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران قبل و بعد از عملWork Upمشارکت فعال در معاینات، -

 حضور در بخش بستری  

 ...های آموزشی و گزارش صبحگاهی و  در راند فعال رکتاشم -

الت آب والکترولیت و اختال مانند)های قبل و بعد از عمل جراحی  بیماران بستری ومراقبت  Managementدر مشارکت -

 ...(ای و انواع مونیتورینگ   ها، مسائل تغذیه انعقادی، ترانسفوزیون،عفونت

تب وعفونت، مشکالت کلیوی ادراری، قلبی و تنفسی، متابولیک و )ها  عوارض عمومی جراحی  Managementدر مشارکت -

 ...(روانی و 

 ،NG tubeانواع سوند و درن،  ی شریانی،های ورید مدیریت راه) Bedsideمشارکت در انجام اقدامات  -

- Chest Tubeها و مراقبت از زخم و  ، پانسمان)...  

 حضور در اورژانس 

از جمله مدیریت راه هوایی، )های عملی مرتبط  مهارت بیماران وکسب  Managementو Work Up مشارکت درتشخیص، -

های مورد استفاده در شرایط ویژه  نظیرتراکئوستومی،  تکنیک،... و ،درد های شکمیکنترل خونریزی ،انواع شوک

Cutdown، Chest Tube  و )... 

 عمل   حضور در اتاق 

...( ، مونیتورینگ حین عمل و ABGاز قبیل )مشارکت فعال در انجام اعمال جراحی و اقدامات جنبی الزم حسب مورد  -

 ...(ها و  نحوه دیسکسیون، بخیه ها و کاربرد وسایل، برش)های عمومی جراحی  مهارت وکسب 

جراحی  و مشارکت فعال درجراحی ناحیه سر و گردن، قفسه سینه، آشنایی با اعمال جراحی شایع در حیطه جراحی عمومی -

 ..  بافتی و  های عروقی و ها، انواع پیوند انکولوژی، فلپ

 .(..جراحی عروق،توراکس، کودکان و ) های فوق تخصصی جراحی  آشنایی با حوزه -

 27:شماره درس
 جراحی عمومی :نام درس

 یاریدست یتخصص یها شنیدروس روت :نوع درس

 روتیشن بیمارستانی - یک ماه: ساعت درس و نوع ارائه

 های عملی مرتبط مهارت آشنایی با تشخیص، درمان واصول اداره بیماران جراحی با تأکید بر موارد کاربردی شایع و کسب  :هدف
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 :های مورد انتظار فعالیت

 حضور فعال در درمانگاه 

 های معاینه چشم روش  ها و  آشنایی کامل با دستگاه -

 های تخصصی و اصول اولیه اپتومتری آشنایی با واژه -

 ...(گلوکوم، کاتاراکت، شاالزیون، رتینوپاتی و )های شایع چشم  آشنایی با بیماری -

خونریزی رتروبولبار،آسیب به قرنیه و ترومای سیستم )های تشخیص و درمان عوارض افتالمولوژیک تروما  روش  آشنایی با  -

 ...(اشکی و 

 مشارکت فعال در معاینات و اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران قبل و بعد از عمل -

 حضور در بخش بستری  

 ...های آموزشی و گزارش صبحگاهی و  شرکت در راند -

 حضور در اورژانس  

  مشارکت فعال در درمان و اداره بیماران -

 عمل   حضور در اتاق 

 های ناحیه ها و انسیزیون دسترسیانواع شناخت  -

اکتروپیون، انتروپیون، کانتوپکسی، انوکلیشن، )های مرتبط با حیطه جراحی فک و صورت  مشارکت فعال در جراحی -

 ....(و و جراحی ضایعات پاتولوژیک اوربیت پلک اگزانتریشن، انوفتالموس، دیستوپیا، ترمیم پارگی

 

 

  

 28:شماره درس
 چشم پزشکی  :درس نام

 یاریدست یتخصص یها شنیدروس روت :درس نوع

 روتیشن بیمارستانی -یک ماه :ارائه ونوع ساعت

 کسب مهارتهای عملی مرتبطو ها، ضایعات و صدمات ناحیه چشم و اوربیت بیماری آشنایی با تشخیص و درمان :هدف
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 :مورد انتظارهای  فعالیت

 حضور فعال در درمانگاه  

 با معاینات مرتبط با جراحی اعصاب آشنایی کامل -

 ها و نواقص مادرزادی و اکتسابی جمجمه  ها و سندرم آشنایی با انواع بیماری -

 ها آن های جراحی  روش  آشنایی با تشخیص و درمان تومورهای ناحیه سر و گردن و  -

های تشخیصی تصویربرداری و پاراکلینیک در بیماران جراحی مغز و اعصاب و بدست آوردن مهارت در  روش  آشنایی با  -

 ها  تفسیر یافته

 ....و  (LP)های تشخیصی بالینی مانند آسپیراسون مایع مغزی نخاعی آشنایی با پروسه -

 مشارکت فعال در معاینات و اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران  -

 حضور در بخش بستری  

 ...های آموزشی و گزارش صبحگاهی و  شرکت در راند -

های دارویی و  شامل درمان( تروما و پاتولوژیک)های کنترل فشار مغزی در بیماران با مشکالت مغز اعصاب  روش  آشنایی با  -

 ...(شنت و )جراحی 

 های مغز و اعصاب مراقبت و مالحظات الزم قبل، حین و بعد از جراحی -

 حضور در اورژانس  

 های وارده به سر ارزیابی وضعیت هوشیاری، معاینه اعصاب مرکزی و بررسی شدت آسیب -

 ...و  CSF leakage های منتشر و های مغزی شامل انواع هماتوم و آسیب آشنایی با انواع تروماهای سر و آسیب -

 های گردنی های  مهره های جمجمه و آسیب آشنایی با انواع شکستگی -

 های عروقی های اعصاب مرکزی و محیطی و همچنین آسیب یی با آسیبآشنا -

 گردنی هایه در بیماران با ترومای سر و مهر های تشخیصی و اقدامات اولیه درمانی روش  های اولیه،  آشنایی با ارزیابی -

 عمل   حضور در اتاق 

 مغز واعصاب های متداول آشنایی با جراحی -

 های دسترسی جراحی روش  وژیک قاعده جمجمه با تأکید بر درمان  ضایعات پاتول آشنایی با -

 های کرانیوتومی با تکنیک آشنایی -

 مشارکت فعال در تهیه گرافت کالواریوم ومدیریت عوارض احتمالی -

  های مشترک جراحی جمجمه و فک و صورت کسب مهارت الزم در جراحی -

 29:شماره درس
 جراحی مغز و اعصاب :نام درس

 یاریدست یتخصص یها شنیدروس روت :نوع درس
 روتیشن بیمارستانی -یک ماه  :ساعت درس و نوع ارائه

 های عملی مرتبط مهارت و کسب ها، ضایعات و صدمات مغز و اعصاب و ستون فقرات  و درمان بیماریآشنایی با تشخیص  :هدف
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 :مورد انتظارهای  فعالیت

 حضور فعال در درمانگاه  

 های پارانازال، حلق و غدد بزاقی  بخصوص بینی، سینوس ENTآشنایی کامل با نحوه معاینات ناحیه  -

 آشنایی با ابزار و وسایل مورد استفاده در رشته گوش و گلو و بینی -

 غدد بزاقیهای پارانازال، بینی و  های حلق، سینوس آشنایی با تشخیص ودرمان بیماری -

 ها آن های جراحی  روش  آشنایی با تشخیص و درمان تومورهای ناحیه سر و گردن و  -

 مشارکت فعال در معاینات و اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران قبل و بعد از عمل -

 حضور در بخش بستری  

 ...های آموزشی و گزارش صبحگاهی و  شرکت در راند -

 حضور در اورژانس  

 و بینی ،گلور درمان و اداره بیماران اورژانس گوش مشارکت فعال د -

 عمل   حضور در اتاق 

 های ناحیه ها و انسیزیون دسترسیانواع شناخت  -

 مشارکت فعال در اعمال جراحی -

 مشارکت فعال در برقراری راه هوایی از طریق جراحی  -

 های اندوسکوپیک  آشنایی با درمان -

  

 30:شماره درس
 گوش، گلو و بینی و جراحی سر وگردن :نام درس

 یاریدست یتخصص یها شنیدروس روت :نوع درس

 روتیشن بیمارستانی -یک ماه  :ساعت درس و نوع ارائه

 های عملی مرتبط مهارت ها، ضایعات و صدمات ناحیه گوش و گلو و بینی و سروگردن و کسب  آشنایی با تشخیص و درمان بیماری :هدف
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 :انتظارهای مورد  فعالیت

  حضور فعال در درمانگاه 

با تأکید بر ضایعات مشترک با ) مخاطی – و طرح درمان ضایعات پوستی آشنایی با نحوه معاینه پوست و مخاط و تشخیص -

 (رشته جراحی دهان، فک و صورت

 های دارویی مورد استفاده در رشته پوست آشنایی با درمان -

 های زیبایی غیرجراحی ضایعات پوستی و درمانهای درمانی جراحی و  روش  آشنایی با  -

 مشارکت فعال در معاینات و اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران  -

 حضور در بخش بستری  

 ...های آموزشی و گزارش صبحگاهی و  شرکت در راند -

 عمل سرپایی  حضور در اتاق 

، تزریق سیژن ساببیوپسی، انواع لیزر و فتوتراپی، کرایوسرجری، (های مختلف حسب مورد  مشارکت فعال در انجام درمان -

 ......(و لیپوساکشن ترانسفرچربی، ،Mohs’ surgeryابریژن، فیلر،درم تزریق بوتاکس،

 

  

 31:شماره درس
 پوست  :نام درس

 ی  اریدست یتخصص یها شنیدروس روت :درسنوع 

 روتیشن بیمارستانی -یک ماه : ساعت درس و نوع ارائه

مخاطی با تأکید بر موارد کاربردی شایع مشترک با رشته جراحی دهان، فک و  –های پوستی  آشنایی با تشخیص و درمان بیماری :هدف

 های عملی مرتبط مهارت صورت و کسب 
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 :های مورد انتظار فعالیت

 حضور فعال در درمانگاه 

 آشنایی کامل با معاینات مرتبط با رشته جراحی ترمیمی و سوختگی  -

 مشارکت فعال در معاینات و اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران قبل و بعد از عمل -

 حضور در بخش بستری  -

 ...های آموزشی و گزارش صبحگاهی و  شرکت در راند -

 حضور در اورژانس  

 ها وصدمات مربوطه  آشنایی با تشخیص و درمان بیماری -

 ...(های حمایتی و  درجه سوختگی، درمانتعیین وسعت، )مواجهه با بیماران سوختگی و درمان آن  -

 عمل   حضور در اتاق 

 های ناحیه ها و انسیزیون دسترسیانواع شناخت  -

 جراحی ترمیمی و سوختگی  آشنایی با اعمال جراحی شایع در حیطه رشته -

و  Tissue Expansionها،  ها، فلپ اسکاروتومی، انواع گرافت)های ثانویه بیماران سوختگی  مشارکت در انجام درمان -

).... 

 .....(و Z plasty ،W plasty)  Scar Revisionهای  روش  مشارکت در انجام انواع  -

 صورت و سرو گردن ه یهای بافت نرم ناحی مشارکت در انواع بازسازی -

 سوختگی در بیماران غیر ...( موضعی، دوردست، آزاد و پایه دار، میکرو واسکوالر و)مشارکت در جراحی انواع گرافت و فلپ  -

 

  

 32 :شماره درس
 جراحی پالستیک، ترمیمی و سوختگی  :نام درس

 ی اریدست یتخصص یها شنیدروس روت :نوع درس

 روتیشن بیمارستانی -یک ماه : ساعت درس و نوع ارائه

 های عملی مرتبط مهارت ترمیمی و سوختگی و کسب و اصول اداره بیماران  تشخیص و درمان آشنایی با :هدف
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 :انتظار های مورد فعالیت

  حضور فعال در درمانگاه 

 بیماران ارتوپدی  ه یهای معاین روش  با وسایل و تجهیزات و  آشنایی -

 عضالنی -ها و صدمات عصبی  بیماریآشنایی با انواع  -

 های فوقانی و تحتانی های اندام آشنایی با آسیب -

 های مفاصل، لگن، ستون فقرات آسیبآشنایی با  -

 ها آن های جراحی  روش  تومورهای ناحیه و آشنایی با تشخیص و درمان  -

 مشارکت فعال در معاینات و اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران قبل و بعد از عمل -

 حضور در بخش بستری 

 ...های آموزشی و گزارش صبحگاهی و  شرکت در راند -

 حضور در اورژانس 

 مشارکت فعال در درمان و اداره بیماران اورژانس  -

 عمل   حضور در اتاق 

 های ناحیه ها و انسیزیون دسترسیانواع شناخت  -

 ....(لگن، تیبیا و) مشارکت در تهیه ی پیوند استخوان از نواحی مختلف  -

 ...(مچ دست، کتف و )های شایع  مشارکت در جا اندازی دررفتگی -

جااندازی بسته، گچ گیری، جااندازی باز و  اسپلینت،)ها، مفاصل و ستون فقرات  های شکستگی اندام مشارکت در انواع درمان -

 ...(فیکساسیون و 

 ها قطع اندام های آشنایی با تکنیک -

 آشنایی با میکروسرجری -

  

 33:شماره درس
 ارتوپدی  :نام درس

 ی اریدست یتخصص یها شنیدروس روت :نوع درس

 روتیشن بیمارستانی -یک ماه  :ساعت درس و نوع ارائه

 های عملی مرتبط مهارت ها، مفاصل، ستون فقرات و کسب  ها و صدمات اندام آشنایی با تشخیص و درمان بیماری :هدف
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 :های مورد انتظار فعالیت

 ICUحضور فعال در بخش  

 ...های آموزشی و گزارش صبحگاهی و  شرکت در راند -

یط اشر با رانبیما  های تنفسی و قلبی و مراقبتینگ رمانیتون و مادرص، تشخیدر عملی  رتمهای وکسب آشنایی نظر -

 ...(کنترل آب و الکترولیت و  ABGتهیه و تفسیر ) نی ابحرس و حسا

 ...های عملی در کاربرد ونتیالتورها و حاالت مختلف دستگاه و اکسیژن درمانی و  مهارت کسب  -

 Bed Soreی از های بستری طوالنی و جلوگیر درمان فیزیکال، مراقبت -

- CPR های دارویی مربوطه و درمان 

 ...(نوستومی و و، ژژTPN ،NG)ای بیماران در شرایط ویژه و بحرانی   های تغذیه حمایت -

 ...(ها، سوندها و  ها، تیوب درن) Bed sideهای  اقدامات و مراقبت -

 جراحی ICUآشنایی با عوارض رایج در  -

  

 34:شماره درس
  (ICU)های ویژه  مراقبت :نام درس

 یاریدست یتخصص یها شنیدروس روت: نوع درس

 روتیشن بیمارستانی - یک ماه: ساعت درس و نوع ارائه

های  مهارت کسب و  (ICU)های ویژه  در بخش مراقبت بستریجراحی  و اصول اداره بیماران تشخیص و درمان باآشنایی : هدف

 عملی مرتبط
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  35 :شماره درس
 1جراحی دهان، فک و صورت عملی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 عملی -ساعت 1728 :ساعت درس و نوع ارائه

جراحی های غیرجراحی و پروسیجرهای  درمانآماده سازی بیماران، انجام ، تشخیصو رفتاری جهت  های بالینی مهارت کسب :هدف

  ان هاو مدیریت موارد اورژانس و عوارض درم ناحیه دهان، فک و صورت

 
 

 36 :شماره درس
 2جراحی دهان، فک و صورت عملی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 عملی -ساعت 1728 :ساعت درس و نوع ارائه

جراحی های غیرجراحی و پروسیجرهای  درمانآماده سازی بیماران، انجام ، تشخیصو رفتاری جهت های بالینی  مهارت کسب  :هدف

 و عوارض درمان ها و مدیریت موارد اورژانس و صورتناحیه دهان، فک 
 

 37 :شماره درس
 3جراحی دهان، فک و صورت عملی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 عملی -ساعت 1728 :ساعت درس و نوع ارائه

جراحی های غیرجراحی و پروسیجرهای  درمانآماده سازی بیماران، انجام ، تشخیصو رفتاری جهت های بالینی  مهارت کسب  :هدف

 و عوارض درمان ها و مدیریت موارد اورژانس ناحیه دهان، فک و صورت
 

 38 :شماره درس
 4جراحی دهان، فک و صورت عملی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 عملی -ساعت 1728 :ساعت درس و نوع ارائه

جراحی های غیرجراحی و پروسیجرهای  درمانآماده سازی بیماران، انجام ، تشخیصو رفتاری جهت های بالینی  مهارت کسب  :هدف

 و عوارض درمان ها و مدیریت موارد اورژانس ناحیه دهان، فک و صورت
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 :درسهای  سرفصل

های عملی ذکر شده در جداول ده گانه و متناسب با برنامه ی  مهارت بر اساس   4تا  1دروس جراحی دهان، فک وصورت عملی 

های آموزشی ودرمانی  ای  در کلیه ی فعالیت  و اخالق حرفه Professionalismالزم است اصول . آموزشی گروه ارائه خواهد شد

 .رعایت گردد

ی جنرال وسرپایی باید ها بخش ایمپلنت، اتاق عمل بستری، بخش ،دستیار در طی هر دوره با حضور در درمانگاه، بخش اورژانس -

های غیرجراحی، آماده سازی بیماران و انجام اعمال جراحی   انجام درمان ،های علمی و عملی الزم و کافی جهت تشخیص مهارت 

بوطه اعمال جراحی ناحیه ناحیه دهان، فک و صورت و سایر نواحی بر اساس طرح درمان را کسب نموده و بتواند تحت نظر استاد مر

های الزم قبل و  دهان، فک و صورت را در شرایط بیهوشی عمومی، بیحسی موضعی و یا آرامبخشی حسب مورد انجام داده و مراقبت

 .های درمانی و درمان عوارض را انجام دهد های ضروری بعد از درمان و مدیریت اورژانس بعد از عمل و پیگیری

ریزی گروه آموزش دهنده  شود و بر اساس برنامه م تحقق وظایف ذیل است ولی محدود به آن نمیآموزش دستیاران مستلز -

 .تواند وظایف دیگری به دستیاران محول شود می

ایت شئونات شرعی، اخالقی، پزشکی  و مقررات و قوانین شغلی و اداری در کلیه ساعات حضور در دانشکده و رع حفظ و -

 بیمارستان 

 های تنظیمی آموزشی در بخش جراحی دهان، فک و صورت در برنامهشرکت فعال  -

 :های مورد انتظار فعالیت

 در بخش جراحی و ایمپلنت دانشکده ی دندانپزشکی

 و ارائه طرح درمان مورد نیاز بیماران مراجعه کننده  Work Up مشارکت فعال در معاینات، -

 های غیرجراحی مورد نیاز بیماران انجام درمان -

 های عملی مهارت کلیه ی اعمال جراحی سرپائی مطابق جداول انجام  -

، آموزش دانشجویان دوره ی CPCسمینارها، ژورنال کالب، )های آموزشی دانشکده  برنامه شرکت فعال در -

 ...(عمومی و

 در درمانگاه بیمارستان

 فک و صورت  ه یهای شایع ناحی بیماری آشنایی کامل با شکایات و -

 پذیرش و معاینه بیماران  -

، ارائه طرح درمان و اقدامات درمانی مورد نیاز بیماران قبل و بعد از عمل Work Upمشارکت فعال در  -

 (...و  پیگیری آزمایشات، مدل سرجری)

 های عملی و امکانات درمانگاهت مهار اعمال جراحی سرپائی مطابق جداول  ه یانجام کلی -

 در بخش بستری 

 ...های آموزشی و گزارش صبحگاهی، تومور بورد، جلسات مورتالیتی و  راندشرکت در  -

 بستری ه یگرفتن شرح حال از بیماران بستری و تکمیل پروند -

 های قبل و بعد از عمل جراحی  بیماران بستری ومراقبت  Managementمشارکت در -
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 NG،Chestانواع سوند و درن،  های وریدی شریانی، مدیریت راه) Bedsideمشارکت در انجام اقدامات  -

Tubeها و مراقبت از زخم و  ، پانسمان)... 

 درخواست وپاسخگوئی مشاورات پزشکی -

هر موقعیت دیگر بر  حضور در بیمارستان جهت انجام وظایف فوق در ساعات موظف و برنامه کشیک تنظیمی و -

 اساس نیاز بخش

 در اورژانس 

 طیشرا تیری، درمان و مد صیتشخ یریاورژانس و آشنایی و فراگ انماریدر مواجهه با ب ینیبال یکسب مهارتها

حسب مورد در و جنرال  یجمجمه، دهان و فک و صورت در اطاق عمل سرپائ ه یطیاورژانس و صدمات مربوط به ح

 هر ساعت شبانه روز برابر پروتکل گروه جراحی دهان، فک و صورت و بیمارستان، تحت نظر استاد و دستیار ارشد 

 عمل   در اتاق

به عنوان مشاهده گر و کمک جراح دوم و اول طبق برنامه ی آموزشی و با  اورژانس و الکتیو اق عملتحضورفعال در ا

 دید استاد مربوطه  صالح

 

 

 مطابق با جداول ده گانه مهارت  ،ساله در هر گروه انجام دهد حداقل اعمال جراحی که هر دستیار باید در طول دوره پنج

 . این تعداد بر اساس شرایط و برنامه آموزشی قابل افزایش خواهد بود .عملی می باشدهای 

 یجهت خدمت رسان یآموزش یها گروه ،یا و منطقه یبوم یازهایو ن  یماریب وعیکشور و تفاوت ش یبا توجه به گستردگ 

 یعمل یها ول ده گانه مهارتمندر  در جدا یدرصد در تعداد و نوع عمل جراح 21مجاز هستند تا  مارانیبهتر به ب

 .است یجداول مذکور الزام یجراح اعمالحداقل تعداد کل  تیاست رعا یهیبد. انجام دهد ییجا جابه

  دنت ارشد یعنوان رزبه  یآموزش نظرگروه و ارانیدست تعداد با متناسب یمدت یاریساله دست پنجدوره  در دیبا دنتیرزهر

 .در بخش حضور داشته باشد

 در آموزش و درمان و آنها  سال و نحوه فعالیت و مشارکت ریزی و تنظیم چگونگی حضور دستیاران در طی پنج برنامه

 .انجام وظایف محوله در چارچوب این درس بر عهده گروه آموزش دهنده است
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 مهارت ردیف
مشاهده و کمک 

 کل انجام مستقل در انجام

 115 111 5 های باقی مانده های روئیده، نهفته و ریشه خار  کردن انواع دندان ۱

 5 3 2 (ساده و میکروسکوپیک)های پری آپیکال  جراحی 2

 6 5 3 (ها و افزایش طول تا   ها، گرفت انواع فلپ)های پریودونتال  جراحی ۳

4 

های نهفته،  آشکارسازی دندان) های مرتبط با درمان ارتودنسی انواع جراحی

SARPE کورتیکوتومی، قرار دادن ،Mini Screw وSkeletal 

Anchorage Plate  و).. 

5 5 11 

 5 2 3 سینوسی -بستن فیستول دهانی ۵

1 

وستیبولوپالستی، فرنکتومی، ) های قبل از پروتز نسج نرم انواع جراحی

و  Epulis Fissuratum، حذف Flabby Tissueفرنوپالستی و حذف 

 ...(نسو  پاتولوژیک و 

3 5 6 

3 

 و Tuberoplastyآلوئولوپالستی، ) های قبل از پروتز نسج سخت انواع جراحی

 ReductionTuberosity ، حذف انواع توروس و اگزوستوز، کاهش

مایلوهایوئید ریج با یا بدون جابجا کردن عضله مایلوهایوئید و افزایش ارتفاع ریج 

 ( ...و مختلف مانند استفاده از گرافت، مواد آلوپالستیک، استئوتومی های روش  به 

4 5 9 

 186 128 28 جمع

 

  

 های دهان جراحیعملی های  مهارت جدول -1
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 نام مهارت ردیف
مشاهده و 
 کمک در انجام

انجام 
 کل مستقل

  های ادنتوژنیک یا غیر ادنتوژنیک درمان عفونت ۱

11 21 31 

 MRONJ، انواع استئومیلیت 2

3 I&D  های ناحیه سر و گردن هماتومآبسه ها و 

 درمان عفونت های قارچی 4

 36 26 16 جمع

 

  

 های ناحیه دهان، فک و صورت های عملی عفونت مهارت جدول  -2
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 نام مهارت ردیف
مشاهده یا 
کمک در 
 انجام

انجام 
 تعداد کل مستقل

1 

شامل موارد ساده و پیچیده  (تعداد واحد)جاگذاری ایمپلنت  

 ،Fresh Socketهای استخوانی و  ایمپلنت همراه با گرفت)

 ...(ایمپلنت در قدام ماگزیال و 

25 25 51 

 31 15 15 (تعداد واحد)جراحی مرحله دوم 2

3 

Hard Tissue Management ( Ridge Spreading& 

Splitting، Socket Management &GBR , Sinus 

lift,  BoneGrafting & …) 

3 3 14 

4 
Soft Tissue Management ( ،پیوند مخاط، پیوند لثه آزاد

 ...(ی پایه دار و ها پیوند پوستی، وستیبولوپالستی، انواع فلپ
3 4 3 

 5 2 3 یتدرمان پری ایمپلنت 5

1 

 های پیشرفته جراحی

(Zygomatic Implants،Extraoral Implants، Nerve 

Repositioning, Grafts From Extraoral Sources 

,segmental osteotomy, DO &...) 2 2 4 

 & Guidedپیزوالکتریک سرجری، لیزر،  ،ی نوینها تکنولوژی

Navigation Surgery, One Day Implant ، 

CAD/CAM,... 

 116 88 88 جمع

 

  

 های عملی ایمپلنتولوژی مهارت جدول  -3
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 نام مهارت ردیف
مشاهده و کمک 

 در انجام

انجام 

 مستقل
 کل

۱ 
بیوپسی اینسیژنال، اکسیژنال، )های پوست و بافت زیرجلدی  انواع جراحی

 .... (دبریدمان و 
4 4 6 

 3 2 5 (ORN, MRONJ)  های استئومیلیت و استئونکروز انواع جراحی 2

۳ 

های ضایعات خوش خیم بافت سخت دهان، فک و  انواع جراحی

تزریق داخل ضایعه، بیوپسی، مارسوپیالیزیشن، کورتاژ، انوکلئیشن، )صورت

shaving ، ریسکشن) 

4 3 11 

4 

خیم و مهاجم بافت سخت دهان، فک  های ضایعات بد انواع جراحی

مندیبوالر  ،لیپ اسپلیتاز جمله   دسترسی و تکنیک ها انواع  )وصورت 

 ....( و ، انواع ماگزیلکتومی، انواع مندیبولکتومی...اسپلیت، وبرفرگوسن و 

3 4 3 

۵ 

های ضایعات خوش خیم و بدخیم بافت نرم دهان، فک و  انواع جراحی

زبان، کام نرم، کف دهان، باکال، لب، پلک، بینی، انواع )صورت و گردن 

 ..(توتاللنفادنکتومی گردن شامل سلکتیو، مدیفیه و 

5 5 11 

1 
 ،FNA)های ضایعات خوش خیم و بدخیم غدد بزاقی  انواع جراحی

 ..(.و  بیوپسی اینسیژنال و اکسیژنال، سیالولیت
2 2 4 

 38 23 21 جمع

 ضایعات پاتولوژیک دهان، فک و صورتهای  های عملی جراحی مهارت جدول  -3
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 نام مهارت ردیف
مشاهده و کمک در 

 انجام
انجام 
 کل مستقل

۱ 
آماده   ویزیت اورژانس، مشاوره بستری، )ی یارزیابی و آماده سازی بیمار تروما

 (سازی عمل جراحی
5 

 

5 
 

11 
 

۲ 
و  Circumzygomaticشامل بستن آرچ بار،  wiringانواع 

Circumzygomatic Maxillary Wiring 
3 3 1 

 5 3 2 پایین و باال فک آلوئوالر –شکستگی دنتو  انواع درمان 3

4 

، زاویه،تنه،سمفیز)شکستگی مندیبل  های فک تحتانی درمان انواع شکستگی

انواع شکستگی  درمان  داخل و خار  دهانی ؛به روش بسته، باز( راموس

 به روش بسته و باز( کندیل)مندیبل

11 15 25 

5 

لفورت )شکستگی میدفیس  های قسمت میانی صورت درمان انواع شکستگی

شکستگی گونه شامل قوس گونه و کف چشم  بازبه صورت بسته و ( 3، 2، 1

انتوپکسی، شکستگی ک، NOEهای متعدد، شکستگی مندیبل  با دسترسی

 بینی

11 21 31 

1 
ای هسینوس فرونتال، انجام فلپ : درمان انواع شکستگی فوقانی صورت شامل

 های پان فاسیال کرونال، جهت درمان شکستگی
2 3 5 

 21 11 11 وسایل فیکساسیونخار  کردن پیچ و پالک و  3

6 
شامل غدد بزاقی، ( ثانویه-اولیه)های بافت نرم صورت و دهان  ترمیم پارگی

 .....پلک، گوش و 
3 11 23 

9 
 گرفتن –تراکئوستومی، قرار دادن کاتترمثانه : های عملی متفرقه شامل  مهارت 

IV Line  وABG  و... 
11 15 21 

 186 96 26 جمع

 

  

 تروماتولوژی دهان، فک و صورت های عملی مهارت  -8
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 نام مهارت ردیف
مشاهده و 
 کمک در انجام

انجام 
 کل مستقل

۱ 

 بازسازی بافت سخت

 Virtual Planningساخت اسپلینت، : ارزیابی قبل از عمل -

، باترس زیتهوچانه، لترال راموس، توبر: برداشت استخوان از منابع داخل دهانی -

 ...گونه و 

 ....ایلیاک،کرانیال،تیبیا،دنده و: برداشت استخوان از منابع خار  دهانی -

 های وسیع مندیبل یا ماگزیال پیوند استخوان آزاد برای دیفکت -

 فیبوال، ایلیاک،اسکاپوال،رادیال: های آزاد با پایه عروقی فلپ -

به صورت مجزا  استفاده از مواد پیوندی غیر اتوژن برای بازسازی دیفکت استخوانی -

 یا همراه با استخوان اتوژن

 Bone Transportation و وژنزیسئاستفاده از دیسترکشن است -

های جمجمه و فک و  ها برای بازسازی دفرمیتی استفاده از انواع پروتزها و ایمپلنت -

 صورت

3 3 14 

۲ 

 بازسازی بافت نرم

 دهانیانجام پیوند پوستی آزاد با استفاده از منابع خار   -

 Tissue Expanderاستفاده از  -

 ...پکتورالیس ماژور و نازولیبیال، تمپورال، ساب منتال،: های پایه دار فلپ -

 ...ها و  های موضعی داخل و خار  دهانی از قبیل روتیشنال فلپ انواع فلپ -

 ناستوموز شریان و وریدآانجام : میکروسرجری -

 :های استئوکوتانوس آزاد  فلپ -

رم، فلپ لترال آیبوال، فلپ ایلیاک، فلپ اسکاپوال و پارا اسکاپوال، فلپ رادیال فورفلپ ف

 Anterior Lateral Thighرم، فلپ آ

 مونیتورینگ فلپ -

عصب اینفرا الوئوالر، : بازسازی و ترمیم اعصاب حسی و حرکتی ناحیه فک و صورت  -

 عصب لینگوال، عصب فاسیال

3 3 1 

 26 16 16 جمع

  

 های عملی بازسازی ناحیه دهان، فک و صورت مهارت جدول  -1
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مشاهده یا  نام مهارت ردیف
 کمک در انجام

انجام 
 کل تعداد مستقل

1 

معاینات  ملاشآماده سازی بیماران ارتوگناتیک برای عمل 

و  مدل سرجری، prediction tracing ، سفالومتری،اولیه

...  

11 5 15 

2 

 و خار  دهانیهای راموس داخل  جراحی :جراحی مندیبل

(BSSRO IVRO Inverted L , … ) های تنه جراحی، 

سگمنتال، ساب اپیکال و توتال ساب اپیکال، ژنیوپالستی، 

 ... ( های مندیبل با کمک آندوسکوپی و  استئوتومی
16 11 34 

3 

جراحی ) و یک سوم میانی صورتهای ماگزیال  جراحی

ای، انواع لفورت   ، سگمنتال، چند قطعه 1ماگزیال، انواع لفورت

 ..... (، استئوتومی زایگوما و 2.3

 ها زمان دو فک شامل آسیمتری ی همها استئوتومی 4

5 

های همزمان فک و  های شرایط ویژه استئوتومی استئوتومی

 ... های زیبایی از قبیل راینوپالستی و بلفاروپالستی و  جراحی

داخل و خار  دهانی،  DOهای صورت،  جاگذاری ایمپلنت

های  جراحی TMJهای همزمان فک و بازسازی  استئوتومی

( SARPE)های ارتودونسی  تسریع کننده درمان

های  جراحی Sleep Apneaهای ارتوگناتیک برای  جراحی

، جراحی ارتوگناتیک Cleftارتوگناتیک برای انواع بیماران 

 ..... ها و  میک و ناهنجاریبرای بیماران سندرو

2 4 1 

 88 28 36 جمع

 

  

 جراحی ارتوگناتیک های عملی مهارت جدول  -7
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 نام مهارت ردیف
مشاهده و کمک 

 در انجام
انجام 
 کلتعداد مستقل

۱ 
Lip adhesion ؛ دوطرفه  یا یک ) لب شکاف ترمیم، جراحی

 ....(و  ثانویه اولیه،
2 2 4 

2 
 ثانویه های ترمیم؛ سخت،کام  نرمکام ) کام شکافجراحی ترمیم 

 ...(، فلپ فارنژیال و کامی فیستول ،کام شکاف
2 2 4 

۳ 
 ترمیم، استخوان پیوند با همراه ) آلوئول شکاف ترمیمجراحی 

 ...(و  نازولبیال فیستول
2 2 4 

4 
 شکاف های ناهنجاری به مبتال  بزرگسال بیماران در راینوپالستی

 صورت و فک و جمجمه های سایر ناهنجاری و کام و لب
2 1 3 

۵ 

ناهنجاری های مادرزادی  دارای بیماران در اسکلتال های جراحی

 ،جراحیکرانیوپالستی) صورت در ناحیه جمجمه، دهان، فک و 

  ...(و  ارتوگناتیک

2 1 3 

 15 5 16 جمع

 

 

  

 صورت مادرزادی جمجمه و فک و های های عملی شکاف لب و کام و ناهنجاری مهارت جدول  -5
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مشاهده یا کمک  نام مهارت ردیف
 در انجام

انجام 
 تعداد کل مستقل

1 

شامل ولی  TMJتشخیص و درمان غیرجراحی انواع اختالالت 

درمان دارویی و غیر دارویی، اسپلینت تراپی، : نه محدود به 

 های همراه  فیزیکال تراپی و سایر درمان

11 11 21 

2 

 های ناحیه مفصل و بازسازی جراحی

 Discectomy With Autologous Graft 

Replacement/Discectomy Alone/Disc 

Repositioning Arthrocentesis & 

Arthroscopy/ Condylotomy 

کندیلکتومی در بیماران انکیلوز با یا بدون انواع بازسازی مفصل 

های جراحی اختالالت رشد ناحیه  درمان/ و دیسک مفصلی

از دنده )بازسازی با پیوند اتوژن در بیماران در حال رشد / کندیل

 .... (و یا 

5 5 11 

 36 18 18 جمع

 

 

 

  

 صورتی - یگیجگاهی فکی و دردهای مزمن دهان های عملی مفصل مهارت جدول -9

9-  
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مشاهده یا کمک در  نام مهارت ردیف
 انجام

انجام 
 تعداد کل مستقل

 1 2 4 ابرولیفت ، لیفت پیشانیدن، گررت و یتیدکتومی صور 1

2 
 /نئوسنسکوتااتر) پالستی پلک تحتانی روبلفا پالستی پلک فوقانیروبلفا

 (ال نس کانجاکتیواتر
2 4 1 

 1 3 3 رتچربی به ناحیه صول نتقاا دنگرل و لیپوساکشن ناحیه سابمنتا 3

4 
/ سپتوراینوپالستی/ سپتوپالستی/ راینوپالستی :های زیبایی بینی جراحی

 های بینی اولیه و ثانویه بازسازی
11 15 25 

5 
 ر خا/هانیدخل دا)رت صوو ناحیه فک ی تز هاوپراع نواری اجاگذ

 ، کف اوربیت(هانید
5 3 12 

 2 1 1 خارجی شگو و اصالح نقایص زیسازبا ،توپالستی ا 1

3 
 دنگرو حی مختلف سر انودر توکسین بوتولینوم یق رتز

 رتحی مختلف صوانودر بافتی ی فیلرهااع نوایق رتز
6 16 21 

6 

 ن،سابسیژ) جانبی های نمادربا رت پوست صوی ها میتیریفوح دصالا

Thread Lift ،Chemical Peel ،DermAbrasion  و) ... 

 رتیبایی صوزی و زساان جودر سوند التر، اRFر، لیزده از ستفاا

1 1 12 

 2 ۳ ۵ (Scar Revision)ن یویژر رسکاا 9

 166 89 31 جمع

  

 و فانکشنالستتیک احی اجرهای عملی  مهارت جدول  -16

9- 
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  :های درس سرفصل

 اصول جراحی دهان و آماده سازی بیمار -1

 های نهفته جراحی دندان -2

 ها ها و کنتراندیکاسیون اندیکاسیون -

 های جراحی تکنیک -

 های بعد از جراحی مراقبت -

 عوارض، پیشگیری و درمان -

 کورونکتومی -3

 ها و کنتراندیکاسیونها  اندیکاسیون -

 های جراحی تکنیک -

 های بعد از جراحی مراقبت -

 عوارض، پیشگیری و درمان -

4- Autotransplantation 

 ها ها و کنتراندیکاسیون اندیکاسیون -

 های جراحی تکنیک -

 های بعد از جراحی مراقبت -

 عوارض، پیشگیری و درمان -

 آپیکال یپر های جراحی -5

 ها ها و کنتراندیکاسیون اندیکاسیون -

 تکنیک جراحی -

 های بعد از جراحی مراقبت -

 عوارض، پیشگیری و درمان -

 GTRو   GBRهای  های ناحیه لثه، تکنیک ، انواع فلپCrown Lengthening)های پریودونتال  جراحی -1

 ....( و 

 ها ها و کنتراندیکاسیون اندیکاسیون -

 تکنیک جراحی -

 39 :شماره درس
 دهان  جراحی :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت کارگاهی 17 :ساعت درس و نوع ارائه

 های دهان کسب دانش نظری و مهارت عملی در ابعاد مختلف جراحیآشنایی و  :هدف
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 های بعد از جراحی مراقبت -

 عوارض، پیشگیری و درمان -

 های مرتبط با درمان ارتودنسی جراحی -3

 ... (و  SARPEهای اسکلتال،  کورتیکوتومی، ایمپلنت های نهفته، آشکارسازی دندان) 

 های ارتودنسی Conceptآشنایی با  -

 ها انواع ایمپلنت -

 ها اندیکاسیون -

 تکنیک جراحی -

 عوارض، پیشگیری و درمان -

 چگونگی انتخاب بیمارهای قبل ازپروتز و  های جراحی اهداف و اندیکاسیون -6

 ارزیابی نسوج سخت و نرم نگه دارنده پروتز -9

 ها دنبال ازدست رفتن دندانه روند تحلیل فک ب -

 طبقه بندی فکین بی دندان -

 ارزیابی نسو  نرم نگه دارنده پروتز -

 های جراحی تصحیح بافت سخت نگهدارنده پروتز تکنیک -11

 پالستیلوآلوئو -

 بجاکردن عضله مایلوهایوئیدکاهش مایلوهایوئیدریج با یا بدون جا -

 بزرگ تصحیح توبروزیتی -

 توبروپالستی -

 ها حذف توروس و اگزوستوز -

 های جراحی تصحیح بافت نرم تکنیک -11

 فرنکتومی و فرنوتومی -

 Flabby Ridgeتصحیح  -

 و نسو  پاتولوژیک Epulis Fissuratumحذف  -

 (اندیکاسیون معایب، محاسن،)باز با و بدون انواع پیوند  انواع وستیبولوپالستی بسته و -

 با استفاده ازمواد آلوپالستیک (Ridge Augmentation) جراحی بازسازی ریج آلوئول -12

 ها آن آلوپالستیک مثل هیدروکسی آپاتیت و خصوصیات  آشنایی با انواع مواد -

 آلوپالستیک با استفاده ازمواد Ridge Augmentationتکنیک جراحی  -

 آلوپالستیک با استفاده ازمواد Ridge Augmentationعوارض جراحی  -

 ریج آلوئول با استفاده ازاستخوان اتوژن جراحی بازسازی -13

 مزایا و معایب استفاده ازاستخوان اتوژن -
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 های برداشت استخوان اتوژن  محل -

 روند ترمیم پیوند استخوان اتوژن -

 تکنیک جراحی و عوارض آن -

 ...(و Le Fort I، Sandwich Technique  ،Visor)ها جهت بازسازی ریج آلوئول  انواع استئوتومی -14

 ارزیابی بیمار قبل از عمل و طرح درمان -

 انواع تکنیک جراحی -

 عوارض جراحی -

 Distraction Osteogenesisبازسازی ریج آلوئول به روش  -15

 ارزیابی بیمار قبل از عمل و طرح درمان -

 تکنیک جراحی -

 عوارض جراحی -
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 :های درس سرفصل

 های ناحیه دهان، فک و صورت ایمنی شناسی در عفونت -1

 اختصاصی میزبان در مقابل عفونتدفاع عمومی و  -

 دفاع در دهان -

 سیستم دفاع هومورال و سلوالر مخاطی -

 سیستم کمپلمان  -

 4تا  1های تیپ  التهاب و ترمیم متعاقب عفونت واکنش -

 ... (تب، تاکیکاردی و ) ها  عالئم عمومی عفونت -

 شناسی میکروب -2

 میکروبی دهانر عوامل موثر بر فلو -

 ...(بزاق، پالک میکروبی، تغذیه و )شناخت فلور میکروبی دهان  -

 در دهان موجود های پاتوژن و غیر پاتوژن انواع میکروب -

 ها در دهان ها و قارچ ویروس -

 های ادنتوژنیک ها در عفونت زایی میکروب چگونگی بیماری -

 های ادنتوژنیک و غیر ادنتوژنیک شناسی عفونت میکروب -

 های ادنتوژنیک سیر عفونت -

 ها های البراتواری در تشخیص عفونت تکنیک -3

 ...(هوازی ، بی هوازی و ) های نمونه برداری و انتقال آن روش   -

 روش دید مستقیم و تکنیک آن -

 ها آن های رنگ آمیزی و موارد استفاده  روش  آشنایی با  -

 و درمان...( آنتی بیوگرام و )تشخیص آزمایشگاهی  -

 

 40 :شماره درس
 عفونت  :نام درس

 یدروس اختصاص :درسنوع 

 ساعت کارگاهی 17 :ساعت درس و نوع ارائه

 و دهان، فک و صورت هیناح یعفون مارانیو درمان ب صیدر ابعاد مختلف تشخ یو مهارت عمل یآشنایی و کسب دانش نظر :هدف

 وگردن سر
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 ها تشخیص عفونتهای دیگر پاراکلینیک در  روش   -3

 ها آن های عمومی و روش  رادیوگرافی -

 ها و درمان عفونت MRI،  CT Scanتوموگرافی،  -

 ها ای در تشخیص و درمان عفونت  استفاده از طب هسته -

 سونوگرافی -

 اصول آنتی بیوتیک درمانی -8

 ها انواع آنتی بیوتیک -

 ها روش صحیح انتخاب و مصرف آنتی بیوتیک -

 دهان، فک و صورتآنتی بیوتیک در جراحی  -

 های ادنتوژیک مالحظات تشریحی و عفونت -2

 های ناحیه دهان، فک و صورت استخوان -

 چسبندگی عضالت -

 فاسیاهای ناحیه دهان، فک و صورت -

 های حیاتی ارگان -

 مسیرهای انتشار عفونت -

 ها و مسیر درناژ عفونت در ناحیه دهان، فک و صورت لنفاتیک -

 های ادنتوژنیک ناحیه سر و گردن عفونت -7

 اصول معاینه بیماران و تشخیص -

 فیزیوپاتولوژی عفونت در این ناحیه -

 عالئم عفونت -

 انتشار عفونت -

 وانتشار به فضاهای دور دست درگیری فضاهای اولیه و ثانویه -

 ...های ادنتوژنیک آنژین لودویگ، مدیاستینیت و  های اورژانس در عفونت درمان -

 در کودکانعفونت  -

 عفونت در بیماران با نقص ایمنی -

 درمان بیماران سرپایی و بستری در بیمارستان -

 های حیاتی درمان -

 استئومیلیت -5

 انواع -

 کلینیکاهای پار روش  تشخیص استئومیلیت، عالئم بالینی و  -
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 میکروبیولوژی استئومیلیت -

 های درمان دارویی و جراحی روش   -

 های حمایتی درمان -

 هیپرباریکاکسیژن  -

 استئورادیونکروز -

 عفونت در غدد بزاقی -9

 تشخیص کلینیکی و پاراکلینیکی -

 های اختصاصی عفونت -

 عفونت در نسوج نرم ناحیه دهان، فک و صورت -16

 ...(مو، غدد عرق، چربی و )عفونت با منشأء ضمائم پوستی  -

 میکروب شناسی -

 های درمان روش   -

 های غیر اختصاصی مخاط دهان عفونت -

 ییعفونت در بیماران تروما -11

 حلق و بینی، گوشنواحی  عفونت-12

 های بینی و سینوس عفونت -

 عفونت های گوش و حلق -

 میکروب شناسی  -

 ناحیه دهان، فک و صورتافتالمولوژیک عفونت های مرتبط با  مالحظات -13

 های دندانی های چشم و اوربیت متعاقب عفونت عفونت -

 به صورتهای چشم و اوربیت متعاقب ضربه  عفونت -

 ...(نسج نرم، دستگاه اشکی و )ها در قسمت مختلف چشم  عفونت -

 ها مالحظات نورولوژیک در عفونت-13

 انتشار عفونت به داخل جمجمه -

 ترومبوز سینوس کاورنوس -

 مننژیت  -

 های مغزی آبسه -

 های غیر شایع دهان، فک و صورت عفونت-18

 های قارچی عفونت -

 نوما -
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 لنفانژیت صورت -

 خراش گربه -

 هموفیلوس در کودکانعفونت  -

 TMJعفونت در  -

 های دهان، فک و صورت بیهوشی و کنترل راه هوایی در عفونت -12

 مشکالت بیهوشی در بیماران عفونی تقسیم بندی -

 های ناحیه دهان، فک و صورت، سر و گردن عفونت درهای کنترل راه هوایی  روش   -

 کنترل عفونت در جراحی دهان، فک و صورت-17

 های جراحی شگیری از عفونت در محیطتاریخچه و اهمیت پی -

 بررسی بیمار تحت درمان -

 و ضد عفونی کردن شیمیایی استریلیزاسیون -

 ضد عفونی کردن سطوح -

 های آسپسی روش   -

 کنترل عفونت در مطب -

 کنترل عفونت در اتاق عمل -

 های بیمارستانی عفونت -

 ها های اسکراب، شستن دست روش   -

 ....( هپاتیت و ) واکسیناسیون های الزامی کادر درمان  -

 های مقاربتی، کنترل عفونت، پیشگیری و درمان بیماری -15

 (و هرپس  ، هپاتیتAIDS)های ویروسی عفونت -

 های باکتریایی عفونت -

 ا اختالل سیستم ایمنییو  بدنی ضعفبا عفونت در بیماران  -19

 (...و  لیس، سل، جذامیآکتینومیکوز، سیف)تظاهرات دهانی ی با آیهای باکتریایی و پروتوزو عفونت-26

 ...ن بار و یپشتاتب خال، ویروس  )یدهان اتهای ویروسی و قارچی با تظاهر عفونت-21
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 :ی درسها سرفصل

 :کلیات  -1

 های ایمپلنت فلسفه درمان -

 اجزای ایمپلنت  و آشنایی با ترمینولوژی -

 های تصویربرداری تشخیصی تکنیک -

 بیولوژی و بیومکانیک ایمپلنت  -

 قبل از جراحی های ارزیابی -2

 ارزیابی وضعیت سالمت بیماران -

 شرح حال گیری -

 زمایشات البراتواریآارزیابی  -

 ها در درمان ایمپلنت آن های سیستمیک و نقش بیماری -

 ...و  ها فوسفونات بیس: درمان ایمپلنت مالحظات دارویی در -

 درمان ایمپلنت در بیماران رادیوتراپی شده -

 پروتزی در ایمپلنتانواع طرح درمان و مالحظات   -

 طبقه بندی انواع استخوان    -

 اصول انتخاب ایمپلنت  -

 با اصول علمی طراحی و ساخت ایمپلنت آشنایی -

 اوردنچر متکی بر ایمپلنت  -

 پیچ شونده، سمان شونده: پروتزهای  ثابت متکی بر ایمپلنت -

 اصول جراحی ایمپلنت -3

 اتومی کاربردی در درمان ایمپلنتآن -

 یسم استخوانیفیزیولوژی و متابول -

 41 :شماره درس
 ایمپلنتولوژی پایه :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت کارگاهی 51 :ساعت درس و نوع ارائه

  :هدف
دهان، فک و  هیناح یها مپلنتیا ازمندین مارانیو درمان ب صیدر ابعاد مختلف تشخ یو مهارت عمل یدانش نظرآشنایی و کسب 

 تصور
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 فارماکولوژی در درمان ایمپلنت -

 :مالحظات جراحی در نواحی مختلف آناتومیک -3

 خلف ماگزیال -

 خلف مندیبول -

 (aesthetic zone)قدام ماگزیال  -

 ای و دو مرحله ای  جراحی یک مرحله -8

 اصول جراحی و عوارض: جراحی مرحله دوم -2

 پیشگیری و درمان: عوارض  -7

 ایمپلنتفاز نگهداری  -5
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  :درسهای  سرفصل

 ها در ایمپلنتولوژی آن و کاربرد ها بایومتریال -1

 کاربرد فاکتورهای رشدی در ایمپلنتولوژی -2

 آماده سازی بستر ایمپلنت -3

 Hard Tissue Management ماده سازی نسج سختآ -                                                           

- Ridge Spreading / Splitting 

- Nasal Floor Elevation 

- Socket Management /GBR 

- Sinus Bone Grafting (Crestal/ Lateral) 

- Nerve Repositioning 

- Interpositional Bone Grafting 

- Distraction Osteogenesis 

- Autogentus bone grafts (Intra & Extra oral Sources) 

 Soft tissue management                                                                   سازی نسج نرم آماده  

 پیوند مخاطی -

 پیوند بافت همبندی -

 پیوند لثه آزاد -

 پیوند پوستی -

 وستیبولوپالستی -

 عمیق کردن کف دهان -

 ...نازولبیال و : ی پایه دار و واسکوالر ها انواع فلپ -

 42  :شماره درس
 ایمپلنتولوژی پیشرفته :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت کارگاهی 34 :ساعت درس و نوع ارائه

  :هدف
دهان، فک و  هیناح یها مپلنتیا ازمندین مارانیو درمان ب صیدر ابعاد مختلف تشخ یو مهارت عمل یآشنایی و کسب دانش نظر

 صورت
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 :موضوعات خاص -4

 (Immediate Implantation)  فوری ایمپلنتجایگذاری  -

  (Immediate Loading)    بارگذاری فوری -

 (Provisional)پروتزهای موقت  -

 ی نوین در ایمپلنتولوژیها تکنولوژی -

- Guided /Navigation Surgery 

 پیزوالکتریک سرجری -

 لیزر در ایمپلنتولوژی -

- Microscopic Implant Surgery 

- Oneday Implant 

- CAD/CAM 

 های زایگوما ایمپلنت -

 ...(جهت بازسازی گوش، بینی، چشم و )دهانی های خار   ایمپلنت -

  درمان وتشخیص : پری ایمپلنتیت -
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 :های درس سرفصل

 :آشنایی با نحوه مواجهه با بیمار  -1

 تاریخچه  -

 حسب موردمعاینه  مناسب های روش   با  معاینه بالینی -

 پاراکلینیک  -

 ..incisional,excisional) (انواع بیوپسی  -

   Frozen sectionآشنایی با اصول و کاربرد  -

 های ماکروسکوپیک ومیکروسکوپیک ضایعات یافته ارتباط -

 های ضایعات پاتولوژیک انواع درمان -

 پیگیری بیماری و درمان -

 آشنایی با روند تشخیص ضایعات -2

 (... نواحی مختلف تشریحی و مخاط یا پوست،)  براساس محل ضایعه -

 .... (آبی و سفید، قرمز،)  براساس رنگ -

 ....(سخت و نرم،)  براساس قوام -

 ....(انواع و  ی شایع،ها محل تشخیص افتراقی،)  زبان ضایعات قرمزرنگ مخاط دهان و -

 ....(انواع و ی شایع،ها محل تشخیص افتراقی،)  زبان رنگ مخاط دهان و ضایعات سفید -

 (.. انواع و ی شایع،ها محل تشخیص افتراقی،)  ضایعات مختلط سفید وقرمز -

 ی منفرد ومتعدد مخاط دهانها زخم -

 :ضایعات بافت سخت استخوان -

 فکین و یا مرتبط با دندانها درنواحی مختلف ..(و  منفرد یا متعدد شبه کیست،) ضایعات رادیولوسنت -

 های صورت استخوان در ضایعات تخریبی منتشر -

 اوپک و ضایعات مختلط لوسنت -

 مرتبط با دندانها ایو  نیمختلف فک یدرنواح ...(و ژنرالیزه متعدد، منفرد،)ضایعات اوپک  -

-  ... 

 43 :شماره درس
 پاتولوژی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت کارگاهی 34 :ساعت درس و نوع ارائه

فک  دهان،ناحیه  کیپاتولوژ عاتیضابیماران با های جراحی و غیر جراحی  آشنایی و کسب دانش نظری و مهارت عملی درمان :هدف

 و سر و گردن و صورت
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 .استخوان میشوند های عمومی که باعث تغییرات در بیماری بدن و ی دیگرها ضایعات مشترک بااستخوان -

 گردنی های توده -

 پوست های توده -

 زبان های توده -

 ضایعات بدخیم ناحیه دهان، فک وصورت -

های  رادیوگرافیک و پاتولوژیک، درمانطبقه بندی، خصوصیات بالینی و )ضایعات ناحیه دهان، فک و صورت  -3

 (جراحی و غیرجراحی، فالوآپ

 :های دهان، فک و صورت  کیست -

 های با منشأ دندانی کیست -

 های با منشأ غیر دندانی   کیست -

  های تکاملی سر و گردن   کیست -

 :تومورهای خوش خیم و بدخیم با منشأ دندانی -

 تومورهای اپیتلیال  -

 تومورهای مزانشیمال -

 تومورهای اپیتلیومزانشیمال -

 :های فک و صورت ضایعات خوش خیم استخوان -

 ضایعات ژانت سل -

 ضایعات فیبرو اوسئوس -

 تومورهای عصبی -

وکوندروما، دسموپالستیک ئوما، کوندروما، استئوبالستوما، اوستئاوست وما،ئاوست ئوئیداوست)سایر تومورها  -

 ....(   فیبروما

 النگرهانس سلول های هیستیوسیتوز  -

 ضایعات عروقی دهان، فک و صورت -

 ضایعات وزیکولوبولوز -

 های فکین سارکوم -

 اسکواموس سل کارسینوما -

 مالنوما -

 لنفوما -

 یایهای پوستی غیر مالنوم سرطان -

 های غدد بزاقی بیماری -3

 (FNA، سونوگرافی، سیالوگرافی، CT ،MRI)های تشخیص  روش  فیزیولوژی،  -
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 بدخیم گرید پایین و باال انواع لیتیاز، انواع تومورهای خوش خیم و  ،(باکتری، ویروس)ها  عفونتها، انواع  انواع کیست -

8- MRONJ 

 ، درمانstagingفیزیوپاتولوژی، ریسک فاکتورها، عالئم بالینی،  -

 استئومیلیت و استئورادیونکروز -2

 های تشخیص و درمان  روش   ،یهای البراتوارآزمایش طبقه بندی، تشخیص، میکروبیولوژِی،  -

 بیولوژی مولکولی سرطان -7

 مقدمه، هیستولوژی سرطان، بیولوژی سلول سرطانی، تشخیص و درمان مولکولی سرطان -

 های غیرجراحی ضایعات درمان -5

 آن ها عوارض  و...( و یا به عنوان درمان قطعی و  قبل و بعد از جراحی،) رادیوتراپیپروتکل های انواع  :رادیوتراپی -

 و  عوارض آن ها ...( قطعی و  درمان،  و یا  به عنوان قبل و بعد از جراحی)کموتراپی   یانواع پروتکل ها :کموتراپی -
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 :های درس سرفصل

 کلیات تروماتولوژی -1

 تاریخچه -

 اتیولوژی -

 اپیدمیولوژی -

 های متابولیک به تروما پاسخ -2

 ی صدمه دیدهها التیام و ترمیم بافت -3

 .....(عصب، عضله و ) نسج نرم  -

 استخوان -

 شوک و تروما -3

 تشخیص -

 تقسیم بندی -

 جایگزینی مایعات  -

 خونترانسفوزیون  -

 ای در بیماران تروما  مالحظات تغذیه -8

 ارزیابی سیستماتیک بیمار مصدوم و نحوه ی مواجهه با آن -2

 (تعیین سطح هوشیاری، عالئم حیاتی)معاینات اولیه  -

 تثبیت اولیه ی بیمار -

 Imaging های روش  رادیوگرافی و سایر  -

 آزمایشات -

 های تخصصی در صورت نیاز مشاوره با سایررشته -

 طرح درمان -

7- Basic Life Support 

 مدیریت راه هوائی در بیماران ترومای دهان، فک و صورت -5

 بینی، دهان، رتروگرید: لوله گذاری  -

 44 :شماره درس
  تروما :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت  کارگاهی 102 :ساعت درس و نوع ارائه

 تروما مارانیب یجراح ریو غ یجراح یها درمان یو مهارت عمل یآشنایی و کسب دانش نظر :هدف
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 تومی، تنفس مکانیکی طوالنیسکریکو تیروئیدوتومی، تراکئو -

 ......(و  CVPکات دان، )های محیطی و مرکزی وریدی  برقراری الین -

 آشنایی با عالئم صدمات سایر نواحی بدن -9

 سیستم عصبی مرکزی، اعصاب دوازده گانه ی مغزی، صدمات گردنی -

 قفسه ی سینه -

 شکم -

 لگن -

 ها اندام -

 چشم -

 ها در شکستگی( های مختلف فیکساسیون روش  شامل )درمان  ،(معاینه و پاراکلینیک)تشخیص  -16

 دنتو آلوئوالر -

 (فکی –شامل کندیل و مفصل گیجگاهی ) فک تحتانی  -

 ( I ،II ،IIIلفورت ) صدمات نیمه ی میانی صورت  -

 اوربیت و کمپلکس زایگوماتیکوماگزیالری -

 اتموئید -اوربیتو  -صدمات نیمه ی فوقانی صورت شامل سینوس فرونتال و نازو -

 بینی -

 Pan Facial Fracturesهای کل صورت  خرد شدگی -

 صدمات نسوج نرم  -11

 تقسیم بندی -

 درمان -

 خاصصدمات بافت نرم در نواحی  -12

 مجاری غدد بزاقی -

 سیستم اشکی -

 الله ی گوش -

 پلک -

 بینی -

 صدمات عصبی  -

 ترمیم ثانویه ی صدمات بافت نرم -

 گاز گرفتگی انسان و حیوان -13

 صدمات جنگی -13

 ها سوختگی -18
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 تروما در کودکان  -12

 تروما در سالمندان -17

 ییآشنایی با پیشگیری و کنترل عفونت در بیماران تروما -15

 مننژیت -

 کزاز -

 های دهان، فک و صورت مختلف فیکساسیون در شکستگی و وسائل ها روشفلسفه ،   -19

- Non Rigid  (Wiring ) 

- Semi Rigid 

- Rigid 

  ییپروسیجرهای رایج در بیماران تروما -26

 ....و  Chest Tube ،سوند فولی -

 ...(اندوسکوپی و )  فک و صورت دهان، ترومای تهاجمی در تر های درمانی کم روش  آشنایی با  -21
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 45 :درسشماره 
 بازسازی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت کارگاهی 34 :ساعت درس و نوع ارائه

 هیدر ناح یبازساز ازمندین مارانیب یجراح ریو غ یجراح یها درمان یو مهارت عمل یآشنایی و کسب دانش نظر :هدف

 ، فک و صورتدهان ،جمجمه

 

 

 

 

 : های درس سرفصل

 اصول بازسازی -1

 نرم بازسازی بافت -

 بازسازی بافت سخت -

 سخت، عصب بافت نرم،: اصول ترمیم -2

  (اشکی ، بزاقی ) ، مجاری غدد شریان، ورید، عصب: اصول آناستوموز -3

 ارزیابی سیستماتیک  -4

 معاینات اولیه  -

 های تخصصی در صورت نیاز رشته مشاوره با سایر -

 طرح درمان -

  ...و  لرپسونوگرافی دانژیوگرافی و آسی تی اسکن سه بعدی، سی تی : تشخیص -

 های سه بعدی با استفاده از کامپیوتر ساخت مدل -

 ناتومی کاربردی آ -5

 بافت نرم -

 بافت سخت -

 ها  فلپ طبقه بندی گرفت و -1

 بافت نرم -

 بافت سخت -

 ها  مالحظات انتخاب گرفت و فلپ -3

 های جراحی انواع تکنیک -6

 ....گرفت غضروف و زاد پوستی،گرفت چربی، آهای   گرفت: های بافت نرم  گرفت-

 ( ....یته و زچانه، لترال راموس و توبرو) منابع داخل دهانی فیبوال، ایلیاک، دنده، کالواریا، :های بافت سخت  گرفت-

موس دورسی، ساب یالتیس نازولبیال، تمپورالیس، دلتوپکتورالیس، پکتورالیس ماژور، :های پایه دار و آزاد بافت نرم  فلپ  -

 .......و   Anterior Lateral Thigh،Lateral Arm  رم،آفوررادیال  منتال،
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 ایلیاک، دنده  اسکاپوال، فیبوال،: های آزاد بافت سخت  فلپ-

-Thinning and Tailoring 

-Prefabrication and Prelamination  

 ها عوارض و پیشگیری از آن  -9

11- Flap re-exploration 

 .......نیکی، داپلر و یارزیابی کل: مونیتورینگ -11

 های بعد از بازسازی  مراقبت -12

 درمان های جایگزین در صورت شکست روش  استفاده از  -13

 ها ها و پروتز انواع ایمپلنت -14

 ها انواع آلوپالست -

 انواع زنوگرفت -

 انواع آلوگرفت -

 های ناحیه فک و صورت و جمجمه در بازسازی ها و پروتز اصول  کاربرد ایمپلنت -15

11- :Tissue Expander ،و عوارض، پیشگیری های جراحی، تکنیک کنتراندیکاسیون، اندیکاسیون ... 

 7و  8های ترمیم اعصاب زوج  اصول و تکنیک -13

 ...(مهندسی بافت ، چاپگر سه بعدی و ) آشنایی با روش های نوین بازسازی بافت نرم و سخت  -16
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 46 :شماره درس
 جراحی ارتوگناتیک :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت کارگاهی 102 :نوع ارائهساعت درس و 

ی ها کسب دانش نظری و مهارت عملی درجراحی ارتوگناتیک، تشخیص و درمان بیماران با دفورمیتی آشنایی و :هدف

 دهان، فک و صورت ناحیه

 

 

 

 

 :ی درسها سرفصل

 مبانی و کلیات -1

 های ارتوگناتیک تاریخچه جراحی  -

 وصورت جمجمه، دهان، فک ، مالفورماسیونها سندروم شناخت صورت و فک و ،رشد و تکامل ناحیه دهان  -

 سکوالریزاسیون اترمیم و ریو  -

 جراحی از بعد و حین قبل، یها مراقبت  -

 ارتوگناتیک های جراحی برای  (Ambulatory)عمومی و سرپایی بیهوشی  -

 تشخیص و طرح درمان  -2

 تاریخچه ومعاینات -

 ارزیابی و انتخاب بیمار -

 سایکولوژیک و اثرات روانی تغییر چهره، رضایت از نتایج جراحیابعاد  -

 فانکشن و زیبایی نگاه با و صورتو فک  جمجمه و دهان کامل ارزیابی شامل بالینی معاینات -

 ارتوگناتیک بیماران در ارتودونسی سازی آماده -

 ارتوگناتیک مالحظات پروستودانتیکس و اکلوژن در بیماران -

 پاراکلینیک -

 سفالومتری -

 ها و ویفرها و ساخت اسپلینت ها جراحی آنالیتیک مدل ،ها مدل سرجری، آنالیز مدل -

 (Virtual Planning And Surgery)جراحی مجازی  طرح درمان و -

تشخیص و  ناحیه فک و صورت، همه ابعاد عمودی، عرضی، قدامی خلفی و تقارن ها در طبقه بندی ناهنجاری -

 ها طرح درمان

 های ماگزیال  جراحی -3

 های چند قطعه ای ئوتومیتشامل حرکات در تمامی جهات و اس: یک لفورتی استئوتوم - 

 . . .و  I ، Quadrangularلفورت  Highاز جمله Iانواع لفورت  -

 های سگمنتال قدامی و یا خلفی استئوتومی - 

 ماگزیال خلفی و قدامی استکتومی - 
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 ( Midface) های قسمت میانی صورت جراحی -3

 انواع استئوتومی گونه -

 IIاستئوتومی لفورت انواع - 

 ) ...و  III ،Transcranial، Subcranialلفورت ) انواع استئوتومی  -

 malar- Maxillary انواع استئوتومی - 

 ،Treacher Collins، Cleft) های خاص  ناهنجاریبا یا  بیماران سندرومیک و های ارتوگناتیک در جراحی -5

Hemifacial Microsomia ،Crouzon Syndrome ،Apert Syndrome و ) ... 

 های مندیبل جراحی -2

ورتیکال، ساب کندیلر،  ساژیتال اسپلیت،: های داخل و خار  دهانی روش   های راموس شامل استئوتومی -

 . . .و  Inverted Lاستئوتومی 

 Mid-symphysealقدامی و خلفی، استئوتومی : های تنه استئوتومی -

 ساب آپیکال قدامی و خلفی، توتال ساب آپیکال : ی سگمنتالها استئوتومی -

 در مندیبل Endoscopic Assistedی ها استئوتومی -

 های چانه جراحی -7

  ... (و  Lag Screw،  Miniplate) انواع فیکساسیون ای شامل تمام حرکات و  ژنیوپالستی یک یا چند قطعه  -

 چانه انواع پروتزهای  -

 ژنیوپالستی فانکشنال   -

 زمان فکین هم یها استئوتومی -5

 ارتوگناتیک در بیماران قبل از اتمام رشد های جراحی -9

 . . .و وکورتیکوتومی SARPE نظیر ارتودونتیک حرکات تسریع های جراحی -16

11-  Sleep Apneaتشخیص، درمان های غیر جراحی و جراحی 

12- (DO) Distraction Osteogenesis داخل و خارج دهانی 

 های ارتوگناتیک و جراحی TMJجراحی همزمان بازسازی کامل  -13

 اتیولوژی، پیشگیری و درمان :های ارتوگناتیک عوارض جراحی -13

 های ارتوگناتیک مالحظات ویژه در جراحی -18

-  Rigid fixation های ارتوگناتیک در جراحی 

 ... و Bite دامنه حرکات فکین،  نیروی ارتوگناتیک نظیر های های فانکشنال متعاقب جراحی  پیامد -

 تغییرات بافت نرم زیبایی و های پیامد -

 های سایکولوژیک بیماران پیامد -

 های کنترل آن  و راه Relapseو  (Stability)ثبات  -

 . . .مالحظات ویژه تکنیکال در بیماران خاص نظیر  تاالسمی و هموفیلی  -
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 47 :شماره درس
 های مادرزادی جمجمه و فک و صورت شکاف لب، کام و ناهنجاری :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت کارگاهی 17 :ساعت درس و نوع ارائه

های جراحی و غیر جراحی بیماران مبتال به شکاف لب و کام  آشنایی و کسب دانش نظری و مهارت عملی در درمان :هدف

  فک و صورتجمجمه،  هیمادرزادی ناح های و ناهنجاری

 

 

 

 

 :ی درسها سرفصل

 قسیم بندیتکلیات و  -1

 دهان، فک و صورت و جنین شناسی و رشد و تکامل ناحیه جمجمه -

 تقسیم بندی انواع شکاف لب و کام تشخیص و -

 ژنتیک شکاف لب و کام اتیولوژی و -

در وجود  سالم و مورفولوژی، آناتومی و فیزیولوژی کاربردی عضالت ناحیه دهان، صورت، بینی و حلق در حالت -

 ناهنجاری شکاف لب و کام

 صورت فک و و های مادرزادی در ناحیه جمجمه تقسیم بندی سایر ناهنجاری تشخیص و -

 های ناحیه جمجمه و فک و صورت مورفولوژی، آناتومی و فیزیولوژی کاربردی در سایر ناهنجاری -

 ه جمجه و فک و صورتهای ناحی تغذیه در بیماران دارای شکاف لب و کام و سایر ناهنجاری -

 بندی برطرف کردن نقایص مختلف مادرزادی طرح درمان و زمان -

شنوایی ، بینی های تخصصی از جمله متخصصین گوش و حلق و رشته همکاری با سایر های تیمی و آشنایی با درمان -

 سنجی و گفتاردرمانی در درمان شکاف کام، در مراحل مختلف درمانی

 درمان -2

 جراحی های غیر درمان -

 های ارتوپدیک قبل از عمل درمان -

 های وابسته درمان سایر های ارتودنسی و روان درمانی و ها، درمان و ایمپلنت استفاده از پروتزها گفتاردرمانی، -

 های جراحی درمان -

 اولیه درمان جراحی  -

 شکاف لبجراحی  -

طرفه با تأکید بر فانکشن و های جراحی متداول در شکاف کامل و ناکامل، یک طرفه و دو  روش -

 زیبایی

 صحیح اولیه بینی در مرحله بازسازی لب -

 های پیشگیری روش  های جراحی و  آشنایی با نقایص شایع زیبایی و فانکشنال بدنبال درمان -
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 های جراحی شکاف کام و آلوئول درمان -

 روش های متداول جراحی در شکاف کام نرم، کام سخت ومزایا و معایب هر روش   -

 درمان شکاف آلوئول و پیوند استخوان -

 های پیشگیری روش های جراحی شکاف کام و آلوئول و دنبال درمانه آشنایی با نقایص شایع ب -

 های ثانویه درمان -

 های ثانویه تصحیحی جهت برطرف کردن نقایص مختلف باقیمانده در لب جراحی -

 نده در کامهای ثانویه تصحیحی جهت برطرف کردن نقایص باقیما جراحی -

 های ثانویه تصحیحی جهت برطرف کردن نقایص باقیمانده در بینی جراحی -

های جراحی  های بهبود تکلم بیمار مبتال به شکاف لب و کام شامل گفتار درمانی و تکنیک روش   -

 Velopharyngoplastyدر جهت افزایش طول کام و 

 های ارتوگناتیک جراحی -

 در درمان بیماران مبتال به شکاف لب و کام های ارتودنسی آشنایی با درمان -

 ارتوگناتیک های جراحی های ارتودنسی و درمان در درمان های جامع و آینده نگر طرح درمان -

های  بیماران مبتال به شکاف لب و سایر ناهنجاری های زیبایی در راینوپالستی و سایر جراحی -

 جمجمه و صورت با تأکید بر زیبایی و فانکشن

 صورت فک و و ی جمجمهها نومالیآ -

 می، میکروزومشی کرانیوفاسشیال،وغیرسندر ها، کرانیوسینوسشتوزیس های صورتی، سندرم شکاف -

 ها زیالها و هیپرپ زیالهیپوپ

 درمان های جراحی اولیه و ثانویه -
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 :های درس سرفصل

 (TMJ)های  تاریخچه جراحی -1

 (TMJ)ساختمان و عملکرد   -2

 (بافت نرم و سخت)جراحی  آناتومی کاربردی و - 

 مفصل، دیسک و فک حرکات بیومکانیک -

  (TMD)ارزیابی بیماران با مشکالت مفصلی   -3

 و معاینات بالینی تاریخچه و سوابق  -

 :پاراکلینیک   -

 های تصویربرداری تکنیک -

 . . ..(، اولتراسونوگرافی و CBCT ،MRIن، ساده، توموگرافی، سی تی اسک) غیر تهاجمی  -

 (های استخوان  آرتروگرافی، آرتروسکوپی، اسکن)تهاجمی  -

 ( PET ،SPECTسینتی گرافی، ) فانکشنال -

 آزمایشات البراتواری -

 TMJ های  اختالالت و پاتولوژی -3

 TMDتعاریف و طبقه بندی  -

- Myogenous 

- Arthrogenous 

 اختالالت تکاملی و رشدی -

 (های بافت همبند های همراه با بیماری تروماتیک، دژنراتیو، التهابی، عفونی، متابولیک و آرتریت )ها  آرتریت -

- Idiopathic condylar resorption 
 ها و تومورهای خوش خیم  کیست -

 های بدخیم نئوپالسم -

 اختالالت التهابی،متابولیک و ژنتیک  -

 . . . هیپوموبیلیتی و هیپرموبیلیتی مفصل شامل انکیلوز و  -

 TMJ :  های غیرجراحی اختالالت درمان -8

 فلسفه درمان -

 48 :شماره درس

 صورتی -یو دردهای مزمن دهان (TMJ)مفصل گیجگاهی فکی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت کارگاهی 17 :ساعت درس و نوع ارائه

و  ها عفونت عات،یضا ،ها بیماریی درمان غیرجراحی و جراح در تشخیص و یعمل مهارت و یآشنایی و کسب دانش نظر :هدف

 صورتی - یدهان یو دردها( TMJ) یو اکتساب یمادرزاد یها ناهنجاری
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 اسپلینت تراپی -

 های دارویی  درمان -

 مالحظات اکلوژن -

 فیزیکال تراپی  -

 . . ..(لیزرتراپی و) های نوین   تکنیک -

 TMJ : های جراحی  درمان -2

 ها و دسترسی روش هاانواع  -

 آرتروتومی -

 های رترودیسکال های اصالح دیسک و بافت انواع جراحی -

 انواع کندیلوتومی -

 انواع کندیلکتومی -

 های هیپوموبیلیتی و هیپرموبیلیتی انواع درمان -

 Dislocationها و  انواع در رفتگی -

  ...(و  آلوپالست،  اتوژن )TMJهای انواع بازسازی -

- Total Joint Replacement 

7- Arthrocentesis  وArthroscopy 

 نرمال و غیرنرمال: آناتومی اندوسکوپیک  -

 و تکنیک ها ابزار -

 عوارض آرتروسکوپی، پیشگیری و درمان -

 ها آن های پیشگیری و مدیریت  و راه TMJ های عوارض جراحی  -5

 صورتی  -دهانی های مزمن درد -

 نوروفیزیولوژی درد  -

 مکانیسم دردهای سانترال  -

 ارزیابی بیمار با دردهای صورت  -

 تشخیص افتراقی  -

 غیرجراحیهای درمانی جراحی و   شیوه  -

 اختالالت عضالنی مفصل -9

 اتیولوژی و اپیدمیولوژی  -

 پاتوفیزیولوژی و مکانیسم  -

 های تشخیصی تست  -

 . . .و  های دارویی و فیزیکال درمان  -
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  ی درسسرفصل ها

 دنگررت و لیفتینگ صوو یتیدکتومی ر -1

 دنگررت و ناتومی صوو آتشریح  -

 Agingنزژپاتو -

 ریابی بیماارز -

 ها و کنتراندیکاسیونها  نندیکاسیوا -

 حیاجری ها تکنیک -

 عملاز بعد ی ها قبتامر -

 نمای و درپیشگیرارض، عو -

 وبرو الیفت پیشانی  -2

 و برو اناحیه پیشانی کاربردی ناتومی و آتشریح  -

 مانیاف درهدر و احی بیمااجراز یابی قبل ارز -

 ها نندیکاسیواکنترو ها  نندیکاسیوا -

 (Mid Forehead  /Direct / Endoscopic/ وفیتیک ک، تریCoronal lift)حی اجری ها تکنیک -

 نمای و درپیشگیرارض، عو -

 پالستیروبلفا -3

 ضمائمو چشم ، تشریح پلک -

 ژیفولورمو -

 ضمائمو پلک  دفورمیتی یتقسیم بند -

 حیاجراز یابی قبل ارز -

 بیهوشی عمومی و آرامبخشی ، بی حسی موضعیتحت حی اجری ها تکنیک -

 حیاجراز بعد ی ها قبتامر -

 نمای و درپیشگیرارض، عو -

 Oriental )) پلک شرقی  -

 

 

 49 :شماره درس
 فانکشنال وستتیک احی اجر :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ساعت کارگاهی 102 :ساعت درس و نوع ارائه

 های زیبایی بافت نرم و سخت ناحیه دهان، فک و صورت آشنایی و کسب دانش نظری و مهارت عملی در جراحی :هدف
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 یق چربیرتزرت و لیپوساکشن صوی ها تکنیک -4

 دنگررت و ناتومی ناحیه صوو آتشریح  -

 ربیماب نتخاه انحو -

 عملاز قبل ی ها یابیارز -

از شت چربی دابر، پالتیسماح صالی اهال، روشیکاوسرل و منتاب ساکشن ناحیه سا: حی شامل اجری تکنیک ها -

 (...و   Buttocks،پا ، شکم) نحی مختلف بدانو

 چربیزی ساده ماآ ی ها روش -

 یق چربیرتزی در شدی رهارفاکتوده از ستفاا -

 رتچربی به صول نتقای اتکنیک ها -

 نمای و درپیشگیرارض، عو -

 ینوپالستیرا -5

 زالناراپای هاسسینوو ناتومی بینی و آتشریح  -

 ژی و پاتولوژی فیزیولو -

 (ستتیک ل و افانکشنا) عمل از یابی قبل ارز -

 هانندیکاسیواکنترو ها نندیکاسیوا -

ی میتیهارفودکلیه ح صالابینی جهت زی سازباو ینوپالستی راسپتو، سپتوپالستی، ینوپالستیراحی اجری تکنیکها -

 استتیک و فانکشنال 

 عملاز بعد ی قبتهاامر -

 نمای و درپیشگیرارض، عو -

 راینوپالستی ثانویه  و بازسازی های استتیک و فانکشنال -

- Problem Noses  (بینی های با مشکالت خاص) 

 جهت استفاده در بینی... ( ه و ندش، دگو) ن حی مختلف بدانووف از شت غضردابری تکنیکها -

 جهت استفاده در بینی... ( رال و تمپوه، نداف دطری افاسیا) شت فاسیا دابری تکنیکها -

 بینیزی سازبادر ها  لوپالستو آلوگرفت ها ده از آستفاا -

 ( Minor Corrections )زئی جت صالحای اتکنیک ها -

 یباییی زحی هااجردر لوپالستیک اد آمول و ماگزیلوفاسیای یمپلنت هاا -6

 رتصوو فک  ،نهادناحیه ی تزهاوپراع نوو الوپالستیک اد آشنایی با موآ -

 هر یکد بررکاو پیوندی مختلف اد به مو ها فتکنش باواشنایی با آ -

 رتصوو فک  ،نهادناحیه در لوپالستیک اد آموو یمپلنت ها اکلینیکی د بررکا -

 ربیماب نتخاا ویابی ارز -

 ها نندیکاسیواکنترو ها  نندیکاسیوا -

زال ناراپا، یه فکزاو ،گونه، شامل چانهرت صوو فک  ،نهادمختلف ناحیه ی تزهاوپراری گذرحی کااجر های تکنیک -

Midface ،(هانیر  دخاو  خل دا) مندیبل ،ماگزیال ش،گو، ضمائمو بیت ، اوربینی، لبرال، تمپو، پیشانی 

 نمای و درپیشگیرارض، عو -
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 توپالستیا -7

 شگوژی فیزیولوو جنین شناسی  –تشریح  -

 مادرزادیی ها میتیرفود -

 ماوتراز ناشی ی ها میتیرفود -

 ربیماب نتخاا -

 نندیکاسیواکنترن و ندیکاسیوا -

 حیاجری ها تکنیک -

 نمای و درپیشگیرارض، عو -

 ... ( و آلوگرافت –های خار  دهانی  ایمپلنت کاربرد –پیوند دنده )ش گوزی سازبا -

 رتصوو فک  ،نهادیبایی در زشیمیایی   Peelingاد موو فیلرها ، توکسین نومبوتولیی ها دبررکا -8

 تشریح پوست -

 Agingنز ژپاتو -

 مل محیطی بر پوستاعو تاثیر -

 اع آننوو اتوکسین  ینومبوتولژی ماکولورشنایی با فاآ -

 بافتیی فیلر هااع نواشنایی با آ -

 Dermabrasion ،Peelingشیمیایی اد شنایی با موآ -

 دنگرو حی مختلف سر انودر توکسین بوتولینوم یبایی و زمانی ی درهادبررکا -

 رتیبایی صودر زبافتی ی فیلرهااع نود ابررکا -

 رتیبایی صودر ز Dermabrasion ،Peelingشیمیایی اد مود بررکا -

 ندیکاسیوناکنترن و ندیکاسیور، ابیماب نتخال اصوا -

 نمای و درپیشگیرارض، عو -

 رتصوو فک  ،نهادیبایی ی زحی هااجردر نوین ی هار و روش لیزژی تکنولوی هاد بررکا -9

 (تکل هاوپر، ایمنی از اشعه، بیو فیزیک)ر لیزاع نواشنایی با آ -

 یباییدر زپی اتر RF ،Ultrasoundل صواشنایی با آ -

 ربیماب نتخاو ایابی ارز -

 عملاز قبل ی ها قبتامر -

 پوستزی ساده ماآ -

 پیاتر RF ،Ultrasound، پیاتررلیزی عملی تکنیک هاد بررکا -

 عملاز بعد ی ها قبتامر -

 نمای و درپیشگیرارض، عو -
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 خمح زصالی اها تکنیک -10

 خمژی زپاتو فیزیولو -

 حل ترمیمامر -

 رسکاانالیز آ -

 رسکااع انوا -

 رتیبایی صوز های یونیت -

 خطیی ها خمزترمیم در کلی ل صوا -

 (Scar Revision)ر سکاااصالح مختلف ی ها تکنیک -

 کمپلیکاسیون ها  -

 Resurfacingی ها تکنیک -

 عملاز بعد ی ها قبتامر -

 Tissue Expander – Steroid – Filler –Botulinum)رت صوی ها خمزترمیم در جانبی ی ها  تکنیک -

Toxin) 
11- Hair Transplant  

 Hair Transplantهای  اصول و تکنیک -

 و درمانعوارض، پیشگیری  -
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 :های درس سرفصل

های تشخیصی، طرح درمان،  روش  و یا در کالس در مورد تشخیص و  Bed Sideدر این درس با معرفی بیماران به صورت 

های وابسته، وضعیت بعد از عمل، عوارض احتمالی و  های قبل از عمل، درمان جراحی، غیرجراحی و درمان آمادگی

Management  مار و شود و دستیاران موظف به حضور فعال در معرفی بی بحث میی تیدیمورب/ یتیمورتال ،کامل بیماران

 .باشند شناخت سیر تشخیص و درمان بیماران می

 حسب مورد بر اساس برنامه موظف به  ،های علوم وابسته بیمارستانی شرکت دارند در زمانی که دستیاران در دوره

 .حضور در راند آن بخش یا بخش مادر خواهند بود

  گردد گروه آموزشی تعیین می با صالحدید عالوه بر این درس کاری های راندهای روزانه و نیز راندبرنامه. 

 گردد گزارش صبحگاهی نیز حسب مورد طبق برنامه تنظیمی گروه آموزشی تعیین می. 

 

  

 50 :شماره درس

 یتیدیمورب/ یتیو مورتال یگراند راند، گزارش صبحگاه :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 کارگاهی -ساعت 270 :ساعت درس و نوع ارائه

دهان، فک و  یها یها و صدمات و ناهنجار یماریطرح درمان، درمان و عوارض درمان انواع ب ص،یمهارت در تشخ ارتقاءدانش و قیتعم: هدف

  یمارستانیب یبستر یها case رامونیبحث و تبادل نظر پ قیصورت از طر
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 :های درس سرفصل 

  ها اعم از  ها به ویژه بدخیمی های مرتبط در درمان پاتولوژی این کنفرانس با حضور متخصصین و دستیاران رشته

 .شود تشکیل می... و  ، انکولوژیجراحی، رادیولوژی، رادیوتراپی

 ها قبل و بعد از درمان  معرفی بیماران مبتال به پاتولوژی  -

 ...(رادیولوژی و پاتولوژی و )سب مورد های تشخیص در بیماران ح روش  بررسی   -

 بحث در مورد تشخیص، طرح درمان، درمان و عوارض جراحی و غیرجراحی  -

 ..ها و ابعاد مختلف درمان بیماران اعم از رادیوتراپی، کموتراپی و  اعالم نظرات در مورد شیوه بحث و  -

 CPC ودای یا بیمارستانی اجرا ش تواند به صورت درون دانشکده می. 

  مورد قابل طرح را با نظر استاد مربوطه به  1حداقل هر دستیار در طول دوره تخصصی خودCPC  ارائه 

 نماید می. 

 در  ،های علوم وابسته بیمارستانی شرکت دارد حسب مورد در زمانی که دستیار در دوره CPC  های بخش 

 یابد مربوطه با بخش مادر حضور می. 

 تر در  تر و پیچیده فتهبا پیشرفت تحصیلی موارد پیشرCPC گردد ارائه می. 

  

 51 :شماره درس

 1( CPC)کنفرانس آسیب شناسی بالینی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ای یا بیمارستانی ساعت کارگاهی به صورت کنفرانس درون دانشکده 17 :ساعت درس و نوع ارائه

   تعمیق دانش و کسب مهارت در تشخیص، طرح درمان، درمان و عوارض درمان بیماران پاتولوژی :هدف

 52: شماره درس

 2( CPC)کنفرانس آسیب شناسی بالینی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 ای یا بیمارستانی ساعت کارگاهی به صورت کنفرانس درون دانشکده 17 :ساعت درس و نوع ارائه

   تعمیق دانش و کسب مهارت در تشخیص، طرح درمان، درمان و عوارض درمان بیماران پاتولوژی :هدف
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 :های درس سرفصل

 معتبر آشنایی با نحوه استفاده مطالب مندرج در نشریات -1

 آشنایی با نحوه نگارش مقاالت و چگونگی ارائه مطالب علمی در مقاالت  -2

 ها آشنایی و مرور و نقد متدولوژی بکار گرفته شده در پژوهش -3

 های علمی مندرج در نشریات  آشنایی با نحوه جمع آوری موضوعی یافته -3

 گیری مناسب از مقاالت نقد شده نتیجههای بررسی و نقد مقاالت و نحوه  آشنایی با شیوه -8

جمع آوری موضوعی یا موردی مطالب از نشریات معتبر حسب مورد بر اساس بیماران بخش و نظرات استادان  -2

  راهنما

  انتخاب مقاالت به عهده استاد راهنما بوده و اولویت با مقاالت مجالتی است که توسط دبیرخانه شورای آموزش

 .جهت امتحان دانشنامه تخصصی تعیین گردیده است ،دندانپزشکی و تخصصی

 تر ارائه  تر و پیچیده نحوه ارائه با نظر گروه آموزش دهنده تنظیم شده و با پیشرفت تحصیلی موارد پیشرفته

 .گردد می

 53 :شماره درس
 1بررسی مقاالت  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 کارگاهی -ساعت 17 :ساعت درس و نوع ارائه

   مقاالت یو  نحوه نقد و بررس یدهان، فک و صورت منتشر شده در مجالت معتبر علم یجراح یتخصص طهیح یها آشنایی با تازه  :هدف

 54 :شماره درس
 2بررسی مقاالت  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 کارگاهی -ساعت 17 :ساعت درس و نوع ارائه

 مقاالت   یو  نحوه نقد و بررس یدهان، فک و صورت منتشر شده در مجالت معتبر علم یجراح یتخصص طهیح یها آشنایی با تازه  :هدف

 55 :شماره درس
 3بررسی مقاالت  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 کارگاهی -ساعت 17 :ساعت درس و نوع ارائه

 مقاالت   یو  نحوه نقد و بررس یدهان، فک و صورت منتشر شده در مجالت معتبر علم یجراح یتخصص طهیح یها آشنایی با تازه  :هدف
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 : های درس سرفصل 

 نگارش طرح مقدماتی تحقیق رساله تخصصی با هدایت استاد راهنما و انتخاب موضوع  - 

  ثبت عنوان مصوب رساله تخصصی در اداره آموزش - 

 :های درس سرفصل 

  ( پروپوزال)ق طرح مقدماتی تحقی کمیل و تصویبت -  

 %50انجام مراحل طرح تحقیقاتی مصوب با هدایت استاد راهنما و ارائه گزارش پیشرفت  -  

 :های درس  سرفصل

 های مصوب تحت نظر استاد راهنما  روش  انجام تحقیق مطابق مواد و   -

 گزارش مکتوب از پیشرفت طرح تحقیقاتی به استاد راهنما و سرپرست تخصصی گروه و دانشکده ارائه  -

 

 65: شماره درس
 1رساله تخصصی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 نظری -ساعت 34 :ساعت درس و نوع ارائه

 یادگیری و انجام یک پژوهش اصیل در حیطه جراحی دهان، فک و صورت و یا علوم مرتبط :هدف

 61: شماره درس
 2رساله تخصصی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 نظری -ساعت 68 :ساعت درس و نوع ارائه

 یادگیری و انجام یک پژوهش اصیل در حیطه جراحی دهان، فک و صورت و یا علوم مرتبط :هدف

 65: شماره درس
 3رساله تخصصی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 نظری -ساعت 68 :ساعت درس و نوع ارائه

 یادگیری و انجام یک پژوهش اصیل در حیطه جراحی دهان، فک و صورت و یا علوم مرتبط :هدف
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 :های درس  سرفصل

 های مصوب تحت نظر استاد راهنما روش  انجام و اتمام تحقیق مطابق مواد و  -

 نگارش رساله تخصصی با تأیید استاد راهنما -

 دفاع از رساله تخصصی و انتشار آن -

 .در مورد رساله الزم االجراست یدندانپزشک یآموزش تخصص یشورا یحاکم و جار ینامه ها نییو آ نیقوان -

  .گرددی اجرا م یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا رخانهیمصوب دب یاریدست ینامه دوره ها نییدروس رساله برابر آ -

 

 

 

 63: شماره درس
 4رساله تخصصی  :نام درس

 یدروس اختصاص :نوع درس

 نظری -ساعت 102 :ساعت درس و نوع ارائه

 یادگیری و انجام یک پژوهش اصیل در حیطه جراحی دهان، فک و صورت و یا علوم مرتبط :هدف


