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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** فرم معرفی دروس عملی***   
  

  حرفه ايدندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  1آسیب شناسی دهان عملی نام درس:
  آسیب شناسی دهانگروه آموزشی ارائه دهنده:  218402 شماره درس:

  هیندا کارگدکتر ول درس: ئنام مس        واحد عملی 2  عداد و نوع واحد: ت
  37925577شنبه تا چهارشنبه، تلفن و روزهاي تماس:  2دندانپزشکی تشخیصی دروس پیش نیاز:

  Email :kargahi@dnt.mui.ac.irآدرس   

  
  دهان, فک و صورت نماي هیستوپاتولوژي ضایعاتآشنایی دانشجویان دندانپزشکی با  هدف کلی درس:

  هداف اختصاصی درس:ا

  :شناختی حیطه

  و ضایعات پیگمانته دهان مخاطی–آشنایی با نماي بالینی و هیستوپاتولوژي ضایعات پوستی  -1

  آشنایی با نماي بالینی ، رادیوگرافی و  هیستوپاتولوژي ضایعات التهابی پري اپیکال -2

  یک و فیبرواسئوس ادنتوژنآشنایی با نماي بالینی و هیستوپاتولوژي  ضایعات  -3

  حیطه عاطفی:

 دانشجو باید جهت درمان زودهنگام ضایعات و لزوم انجام بیوپسی با بیمار همراهی و همدلی کرده تا بیمار بتواند نسبت به مراجعه و درمان - 1
  اقدام نماید.

  نگی تشخیص و درمان کمک کند.دانشجو باید به دقت به صحبت هاي بیمار گوش دهد و به بیمار جهت تصمیم گیري براي چگو - 2

  حیطه رفتاري:

  حداقل دو تشخیص افتراقی مطرح نماید. ستخوانیبا مشاهده نماي بالینی و رادیوگرافی ضایعات ا -1

  و بیمار را جهت درمان راهنمائی کند. نماي بالینی ، رادیوگرافی و  هیستوپاتولوژي ضایعات التهابی پري اپیکال را توضیح دهد -2

  مشاهده هرگونه عالئم پوستی مخاطی بیمار را جهت تشخیص به متخصص پوست ارجاع دهد. با-3

 
 

  :مطالعهمنابع اصلی 
  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  - 
 URLآدرس/ لینکوب سایت:  -                                 آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  - 
1-ed. Saunders, USA, 2016.  rd, 33Oral and maxillofacial pathologyNevill BW, Damm D, Allen CM.   

  درسنامه آسیب شناسی عملی دکتر غالمرضا جهانشاهی -2
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  ها:ارزشیابی 
  نمره می باشد.) 5( حداکثر مجموع بارم ارزشیابی هاي نظري، در یک واحد عملی، 

  -بارم:  -تاریخ:  :ي دوره (آزمون ورودي، ...)ابتدانظري الف) 

  -بارم:  -تاریخ:  :در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)نظري ب) 

  -بارم:  -:تاریخ  پایان دوره:نظري ج) 

  نمره 4بارم:  در طول کالسهاي عملیتاریخ:  د) عملی در طول دوره (ریکوآرمنت ها):

مره امتحان تشخیص ن 8و  caseنمره امتحان  8(  ه) عملی پایان دوره
  الم)

  نمره 16بارم:  23/5/1400تاریخ:

  
  
  

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

تحویل صحیح و بدون آسیب الم ها و میکروسکوپ، لزوم پوشیدن روپوش سفید در بخش، حضور به :بخشقوانین و مقررات 
 موقع در بخش

 ایان ترم کسر نمره از نمره پ :بخش قوانین نقض با برخورد نحوه

حضور و غیاب در هرجلسه صورت خواهد گرفت. غیبت بیش از حد مجاز در نمره نهـایی تـاثیر خواهـد داشـت.و مطـابق بـا آیـین نامـه         غیبت: 
  شوراي انضباطی دانشگاه اقدام خواهد شد.

  هماهنگی دانشجویان در طول دوره و آزمون پایان ترم:کالس وظایف نماینده شرح
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 1400-99دوم) نیمسال 1برنامه زمانبندي ارائه درس آسیب شناسی دهان عملی(

 
  

  
 مدرس عنوان تاریخ روز ردیف

1 

 1/3/1400  شنبه
 scc آشنایی با نحوه تهیه الم و پاپیلوما

 

 دکتر کشانی- دکتر کارگهی - دکتر ترابی نیا

 دکتر خالصی- دکتر کشانی - دکتر دیهیمی 2/3/1400 یکشنبه

 دکتر کارگهی - دکتر خالصی- دکتر رضوي  3/3/1400 دوشنبه

2 

 8/3/1400  شنبه
 scc آشنایی با نحوه تهیه الم و پاپیلوما

 

 دکتر دیهیمی - دکتر کارگهی - دکتر خالصی

 دکتر ترابی نیا- دکتر کشانی- دکتر رضوي  9/3/1400 یکشنبه

 دکتر خالصی- دکتر کشانی- دکتر دیهیمی  10/3/1400 دوشنبه

3 

 دکتر کارگهی - دکتر خالصی- دکتر رضوي  لیکن پالن، پمفیگوس ،خال ، مالنوما 22/3/1400  شنبه

 دکتر کارگهی - دکتر ترابی نیا- دکتر دیهیمی  23/3/1400 یکشنبه
 دکتر رضوي - دکتر کارگهی - دکتر خالصی 24/3/1400 دوشنبه

4 

 29/3/1400  شنبه

 لیکن پالن، پمفیگوس ،خال ، مالنوما

  دکتر ترابی نیا- دکتر خالصی- هیدکتر کارگ
 دکتر کشانی- دکتر رضوي - دکتر کارگهی 30/301400 یکشنبه
 دکتر کشانی-دکتر دیهیمی –دکتر خالصی  31/3/1400 دوشنبه

5 

 5/4/1400  شنبه
  نولوما ، فیبروز تحریکیپایوژنیک گرا

 POF -PGGG 

 دکتر کشانی- دکتر خالصی - دکتر ترابی نیا

 دکتر کارگهی - دکتر کشانی - دکتر دیهیمی 6/4/1400 یکشنبه

 دکتر خالصی- دکتر کشانی - دکتر رضوي 7/4/1400 دوشنبه

6 

 12/4/1400  شنبه
  نولوما ، فیبروز تحریکیپایوژنیک گرا

 POF -PGGG 

 دکتر ترابی نیا- دکتر دیهیمی - دکتر کشانی

 دکتر خالصی- دکتر کارگهی - دکتر کشانی 13/4/1400 یکشنبه

 دکتر دیهیمی - دکتر رضوي - دکتر خالصی 14/4/1400 بهدوشن

 19/4/1400  شنبه
  PAموکوسل ،

MEC- Adce 

 دکتر ترابی نیا- دکتر کارگهی - دکتر رضوي

 دکتر دیهیمی - دکتر خالصی - دکتر کشانی  20/4/1400 یکشنبه

 دکتر کشانی-دکتر دیهیمی - دکتر رضوي 21/4/1400 دوشنبه

7 
  PAکوسل ،مو 26/4/1400  شنبه

MEC- Adce 

 دکتر خالصی- دکتر کارگهی - دکتر ترابی نیا

 دکتر رضوي - دکتر کشانی - دکتر دیهیمی 27/4/1400 یکشنبه

 دکتر کارگهی - دکتر خالصی- دکتر رضوي  28/4/1400 دوشنبه

8 
 2/5/1400  شنبه

  مرور الم ها
 دکتر کشانی- دکتر کارگهی - دکتر خالصی

 دکتر خالصی- دکتر کشانی- رضوي دکتر  3/5/1400 یکشنبه
 دکتر کارگهی - دکتر ترابی نیا- دکتر دیهیمی  4/5/1400 دوشنبه

9  
  9/5/1400  شنبه

  مرور الم ها
 دکتر کارگهی - دکتر کشانی- دکتر رضوي 

 دکتر ترابی نیا-دکتر کارگهی- دکتر دیهیمی   10/5/1400 یکشنبه
 دکتر کشانی- دکتر کارگهی - دکتر خالصی  11/5/1400 دوشنبه

10  
  16/5/1400  شنبه

  امتحان
  دکتر ترابی نیا-دکتر کشانی  - دکتر کارگهی

 دکتر خالصی- دکتر رضوي - دکتر ترابی نیا  17/5/1400 یکشنبه
 دکتر کشانی-دکتر دیهیمی –دکتر خالصی   18/5/1400 دوشنبه

11  
  23/5/1400  شنبه

  امتحان
 دکتر کارگهی - دکتر خالصی - دکتر کشانی

 دکتر خالصی - دکتر کشانی - دکتر دیهیمی  24/5/1400 شنبهیک
 دکتر ترابی نیا- دکتر کارگهی - دکتر رضوي  26/5/1400 دوشنبه


