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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظریفرم معرفی دروس ***   

 

 عمومی دکتری –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : (3دندانپزشکی تشخیصی ) نام درس:

 پاتولوژی دهان، فک و صورت ارائه دهنده: گروه آموزشی 214912 شماره درس:

 دکتر  پرویز دیهيمیول درس: ئنام مس       نظریواحد  2                      :  عداد و نوع واحدت

 75550921100شنبه تا چهارشنبه  تلفن و روزهای تماس: ندارد دروس پيش نياز:

 Email :deyhimi@dnt.mui.ac.irآدرس 

 

 هدف کلی درس:

 آشنایی با ویژگی های ضایعات اپی تلیالی، مزانشیمی و غدد بزاقی در دهان، فک و صورت

 اختصاصی درس:اهداف 

 .دهد توضیح را ویژگی های بالینی، رادیوگرافی و هیستوپاتولوژیک آن و ببرد نام را ضایعات اپی تلیالی دهان انواع بتواند باید دانشجو-1

 .دهد توضیح را ویژگی های بالینی، رادیوگرافی و هیستوپاتولوژیک آن و ببرد نام را دهان مزانشیمیضایعات  انواع بتواند باید دانشجو -2

 .دهد توضیح را ویژگی های بالینی، رادیوگرافی و هیستوپاتولوژیک آن و ببرد نام را دهان غدد بزاقیضایعات  انواع بتواند باید دانشجو -3

, بیمار را به  دانشجو باید بتواند با معاینه بیمار درصورت مشکوک شدن به هرگونه ضایعه و یا غیرطبیعی بودن عملکرد غدد بزاقیهدف رفتاری: 

 متخصص مربوطه ارجاع داده و از اهمیت آن بیمار را آگاه کند.

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -

  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -

1.Nevill BW, Damm D, Allen CM. Oral and maxillofacial pathology, 33rd ed. Saunders, USA, 6112 

 مباحث مطرح شده توسط اساتید در کالس -2

 

 ها:ارزشيابی 

 بارم: تاریخ: پرسش های کالسی  :در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(الف( 

 نمره 8 بارم:  :تاریخ نمره 8 :ترم ميانب( 

 نمره 52 بارم:  تاریخ: آزمون تستی :ترم( پایان ج

 .هفدهم واحد می باشد چهارحداکثر مجاز معادل غيبت:  د(

 نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ترتیب، به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه،              
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 پيش مطالعه برای هر جلسه:

 برای مطالعه بيشتر:منابع 

 پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

 قوانين و مقررات:
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 99-0011( نیمسال اول 3دندانپزشکی تشخیصی )برنامه زمانبندی ارائه درس 

 00- 01ها  یکشنبه   و 8-9 ساعتشنبه ها  از                                                                    

           

ف
دی

ر
 

 مدرس عنوان تاریخ روز

 :نوع جلسه

 ☐ الیننآ

 ☐آفالین

 :ینالآف

  ☐تکلیف

 ☐   آزمون

 ☐ گفتگو

 منابع

1 

 62/2/22 شنبه 

 پیش بدخیم -ضایعات خوش خیم
 اپی تلیالی 

 دکتر کشانی

  - الیننآ
 

 11نویل فصل 
 - الیننآ 31/2/22 یکشنبه

 - الیننآ 5/7/22 شنبه 

 - الیننآ 2/7/22 یکشنبه

6 

 16/7/22 شنبه 

 دکترکارگهی بدخیم اپی تلیالیضایعات 

  - الیننآ
 

 11نویل فصل 
 - الیننآ 13/7/22 یکشنبه

 - الیننآ 12/7/22 شنبه 

 - الیننآ 61/7/22 یکشنبه

3 
 

 67/7/22 یکشنبه

 ضایعات واکنشی و شبه تومورال
 

 دکترملکی
 

  - الیننآ
 11و  16نویل فصل 

 - الیننآ 3/8/22 شنبه 

 - الیننآ 11/8/22 شنبه 

1 

 11/8/22 یکشنبه

 بافت شناسی غدد بزاقی
 ضایعات غیرنئوپالستیک و نئوپالسم های بزاقی

 

 دکتر رضوی
 

  - الیننآ
 
 

 11نویل فصل 

 - الیننآ 17/8/22 شنبه 

 - الیننآ 18/8/22 یکشنبه

 - الیننآ 61/8/22 شنبه 

 - الیننآ 65/8/22 یکشنبه

 - الیننآ 1/2/22 شنبه 

5 

 ضایعات خوش خیم مزانشیمی  6/2/22 یکشنبه
ضایعات خوش خیم مزانشیمی بافت نرم و سخت 

استئوما/کندرومفیبروما/لیپوما/همانژیوما/لنفانژیوما/
سل تومور/نوروفیبروما/شوانوما /   ا/گرانوالر
MEN/CGCG /ABC        /SBC 

 

 دکترخالصی
 

  - الیننآ
 
 

 11و  16فصل نویل 

 - الیننآ 8/2/22 شنبه 

 - الیننآ 2/2/22 یکشنبه

 - الیننآ 15/2/22 شنبه 

 - الیننآ 12/2/22 یکشنبه

2 

  ضایعات بدخیم مزانشیمی بافت سخت            66/2/22 شنبه 

 انواع

 لنفوم بورکیت/ ماتیپل میلوما/   لنفوم /         

 دکتر دیهیمی

  - الیننآ
 11و  13نویل فصل

 63/2/22 یکشنبه
 - الیننآ

 شنبه 
ائوزینوفیلیک گرانولوما/                                                  62/2/22

 یووینگ سارکوم

 کندروسارکوم -استئوسارکوم

دکتر 

 جهانشاهی

 11نویل فصل  - الیننآ

 

 - الیننآ 31/2/22 یکشنبه 7 

8 
 2/11/22 شنبه 

 ضایعات بد خیم مزانشیمی بافت نرم
 دکتر ترابی نیا

 

 16نویل فصل  - الیننآ

 - الیننآ 7/11/22 یکشنبه

                                                     


