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

 

 عمومی دکتری –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : (6دندانپزشکی تشخیصی ) نام درس:

 پاتولوژی دهان، فک و صورت ارائه دهنده: گروه آموزشی 200402 شماره درس:

 دا کارگهیندکتر  ول درس: ئنام مس واحد نظری 2 :عداد و نوع واحدت

 03137925577شنبه تا چهارشنبه  تلفن و روزهای تماس: ندارد دروس پيش نياز:

 Email :karghahi@dnt.mui.ac.irآدرس 

 

 هدف کلی درس:

 دندان ،دهان نموی -با ضایعات و اختالالت رشدی آشنایی دانشجویان دندانپزشکی

 اهداف اختصاصی درس:

  نموی -ناهنجاری های فکی, زبان و کیست های رشدی آشنایی با -1

 اختالالت تکامل جنین، شکاف لب و کام، درمان های بیماران با شکاف لب و کامآشنایی با  -2

 انواع اختالالت تکاملی و اکتسابی دهان و دندان و روند درمان آنهاآشنایی با  -3

 درمان های پروتزی ناهنجاری های فک و صورت آشنایی با-4

 آشنایی با نمای رادیوگرافیک ناهنجاری های تکاملی دندانی-5

 

 :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, 2016, chapter1, 2 

2. Graber 2013 chapter 26 
3.Proffit 2013  chapter 5,7 

4. Bishara 2001 chapter  

 مربوط به شکاف کام و لب.جراحی پترسون, کل فصل 5

 3, فصل 2016اطفال مک دونالد  .6

 31, فصل 2014فارو . رادیولوژی وایت 7

 

 ها:ارزشيابی 

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

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

 نمره 12 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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 1401-1400(* نیمسال 6رنامه زمانبندی ارائه درس دندانپزشکی تشخیصی )ب

 20-21ساعت  -  روزهای یکشنبه
                                                                

 مدرس عنوان تاریخ روز ردیف

1 

 21/6/1400 یکشنبه

 ضایعات رشدی تکاملی فک و صورت
 گروه آسیب شناسی

 کارگهیدکتر
 28/6/1400 یکشنبه

 4/7/1400 یکشنبه

2 
 11/7/1400 یکشنبه

 و کام سندرم و شکاف، لب
 گروه ارتودنتیکس

 18/7/1400 یکشنبه شیربان دکتر

4 
 25/7/1400 یکشنبه

 تشخیص و درمان جراحی شکاف لب و کام
 گروه جراحی

 9/8/1400 یکشنبه موحدیاندکتر 

4 
 16/8/1400 یکشنبه

 درمان پروتزی ناهنجاری های فک و صورت
 گروه پروتزهای دندانی

 23/8/1400 یکشنبه دکتر فتحی

5 
 7/9/1400 یکشنبه

 ناهنجاری های تکاملی و نقایص ساختمان دندان
 گروه دندانپزشکی کودکان

 14/9/1400 یکشنبه دکتر

6 
 21/9/1400 یکشنبه

 تغییر رنگ های دندانی
 گروه دندانپزشکی کودکان

 28/9/1400 یکشنبه دکتر 

7 
 یکشنبه

 ساختمان دندانتفسیر رادیولوژیک نقایص  5/10/1400
 گروه رادیولوژی

 دکتر 

 


