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 حرفه ای دکتری –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی : 214912 شماره درس: 2دندانپزشکی تشخیصی  نام درس:

 آسیب شناسی دهان ارائه دهنده: گروه آموزشی 1دندانپزشکی تشخیصی  دروس پیش نیاز:        واحد نظری 2                     :  عداد و نوع واحدت

 Email : f_keshani@dnt.mui.ac.ir 19تا  8شنبه تا چهارشنبه ساعت  تلفن و روزهای تماس: فروز کشانیدکتر ول درس: ئنام مس

 

 آشنایی دانشجویان دندانپزشکی با ضایعات مختلف و شرایط پاتولوژیک دهان, فک و صورت هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حیطه

 شرح دهد. مخاطی -ضایعات و بیماریهای پوستینمای بالینی و میکروسکوپی  دانشجو باید بتواند -2 توضیح دهد  خصوصیات هیستوپاتولوژی مخاط دهان را دانشجو باید بتواند-1

 وصیف کند.و هیستولوژی را تکیستها و تومورهای ادنتوژنیک را نام برده و نمای بالینی، رادیوگرافی  دانشجو باید بتواند -4 کند. توصیف پیگمانته دهاننمای بالینی و میکروسکوپی ضایعات  دانشجو باید بتواند -3

 برده و شرح دهد. را نام روشهای بیوپسی و سیتولوژی دانشجو باید بتواند  -6 توضیح دهد. را فیبرواسئوسو میکروسکوپی ضایعات  ،رادیوگرافینمای بالینیدانشجو باید بتواند  -5

 حیطه عاطفی:

جهت درمان زودهنگام ضایعات و لزوم انجام بیوپسی با بیمار همراهی و همدلی دانشجو باید -1

  کرده تا بیمار بتواند نسبت به مراجعه و درمان اقدام نماید.

درمان  چگونگی تشخیص ودانشجو باید به دقت به صحبت های بیمار گوش دهد و به بیمار جهت تصمیم گیری برای -۲

 کمک کند.

 حیطه رفتاری:

دانشجو باید بتواند با معاینه بیمار درصورت مشکوک شدن به هرگونه ضایعه و یا غیرطبیعی  -1

بیمار را به متخصص مربوطه ارجاع داده و از اهمیت آن بیمار را  ،نمای رادیوگرافی فکین بودن 

 آگاه کند.

را به متخصص مربوطه ارجاع داده و از  ، اوبیمارمشاهده هرگونه ضایعه پیگمانته در دهان دانشجو باید بتواند درصورت  -2

 بیمار را آگاه کند.اینگونه ضایعات ،  انجام نمونه برداری اهمیت

، جهت تشخیص بیمار دانشجو پس از مشاهده ضایعات پوستی مخاطی در پوست یا دهان ، --3

 دهد. را به متخصص مربوطه ارجاع رض او قطعی و درمان صحیح و پیشگیری از عوا

مشاهده هرگونه تغییر در نمای رادیوگرافی بیمار تشخیص های افتراقی را مطرح کند و در صورت دانشجو باید بتواند با  -4

 لزوم بیمار را جهت نمونه برداری به متخصص مربوطه ارجاع دهد.
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 (URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظر نام،کتاب: )  :بیشتر مطالعه پیشنهادی برای منابع 

1-ed. Saunders, USA, 2016.  rd, 33Oral and maxillofacial pathologyNevill BW, Damm D, Allen CM.   

 نظری توسط اساتیدجزوات و مباحث تدریس شده در کالسهای  -2

 

 ها:ارزشیابی 

 تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید توسط اساتید :در طول دوره )کوئیز، تکالیف،...(الف( 

 

 بارم:  تاریخ:

 نمره 8بارم: تاریخ: آزمون تستی:ترم میانب( 

 نمره 12بارم: 22/3/1922تاریخ: آزمون تستی :ترم( پایان ج

 

 اخالق حرفه ای:پیش بینی ارائه مباحث 

 حضور به موقع در تمام کالسهای نظری قوانین و مقررات کالس:

 نمره از نمره نهائی کسر می گردد. 5/2هر غیبت غیر مجازمازاد بر حداکثر مجاز،   :کالس قوانین نقض با برخورد نحوه

 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،                 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غیبت: 

 هماهنگی ساعت و تاریخ کالس با اساتید و دانشجویان :کالس وظایف نماینده شرح
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 00-02چهارشنبه ها :  -  02-02سه شنبه ها :    مجازی   روز وساعت:-دندانپزشکی دانشکده :محل  1922-44دوم  نیمسال:   2دندانپزشکی تشخیصی درسجدول زمان بندی کالس ها ی 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 منابع اصلی مطالعه برای هر جلسه

 آنالین کارگهیندادکتر  مبانی پاتولوژی دهان 41/44/99 1
 

 پیش مطالعه / تکلیف
 

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین ارگهیدکتر نداک مبانی پاتولوژی دهان 41/44/99 2
 

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

3 14/44/99 
 آشنایی با سیتولوژی وبیوپسی

 روش های نوین تشخیص در پاتولوژی

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین خالصی سعیدهدکتر

 آزمون / گفتگو

 اسالیدها و مطالب تدریس شده

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین کارگهی ندادکتر بافت شناسی مخاط دهان 12/44/99 4

 آزمون / گفتگو

 41تن کیت فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دیهیمیپرویزدکتر  مخاطی -آسیب شناسی ضایعات پوستی  19/44/99 5

 آزمون / گفتگو
 نویل 12فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر پرویزدیهیمی مخاطی -آسیب شناسی ضایعات پوستی  1/41/99 6

 آزمون / گفتگو
 نویل 12فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر پرویزدیهیمی مخاطی -آسیب شناسی ضایعات پوستی  6/41/99 7

 آزمون / گفتگو
 نویل 12فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر پرویزدیهیمی مخاطی -آسیب شناسی ضایعات پوستی  41/41/99 8

 آزمون / گفتگو
 نویل 12فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر پرویزدیهیمی مخاطی -آسیب شناسی ضایعات پوستی  41/41/99 9

 آزمون / گفتگو
 نویل 12فصل 

 مطالعه / تکلیفپیش  آنالین دکتر پرویزدیهیمی مخاطی -آسیب شناسی ضایعات پوستی  49/41/99 10

 آزمون / گفتگو
 نویل 12فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکترسعیده خالصی آسیب شناسی ضایعات پیگمانته 12/41/99 11

 آزمون / گفتگو
 نویل 12فصل 

 آفالین دکترسعیده خالصی آسیب شناسی ضایعات پیگمانته 16/41/99 12
 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 نویل 12فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آفالین رضوی سیدمحمددکتر کیست های ادنتوژنیک 41/4/4122 13

 آزمون / گفتگو
 نویل 15فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آفالین دکترسیدمحمد رضوی کیست های ادنتوژنیک 42/4/4122 14

 آزمون / گفتگو
 نویل 15فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آفالین دکترسیدمحمد رضوی کیست های ادنتوژنیک 11/4/4122 15

 آزمون / گفتگو
 نویل 15فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آفالین دکترسیدمحمد رضوی کیست های ادنتوژنیک 11/4/4122 16

 آزمون / گفتگو
 نویل 15فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آفالین جهانشاهیغالمرضادکتر  تومورهای ادنتوژنیک 14/4/4122 17

 آزمون / گفتگو
 نویل 15فصل 
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 -02چهارشنبه ها :  -  02-02سه شنبه ها :  مجازی   روز وساعت:  -محل:دانشکده دندانپزشکی   1922-44دوم  نیمسال:   2دندانپزشکی تشخیصی درسجدول زمان بندی کالس ها ی 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو

 نویل 11فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آفالین دکتر غالمرضاجهانشاهی تومورهای ادنتوژنیک 4/1/4122 18

 آزمون / گفتگو
 نویل 15فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آفالین دکتر غالمرضاجهانشاهی تومورهای ادنتوژنیک 1/1/4122 19

 آزمون / گفتگو
 نویل 15فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آفالین غالمرضاجهانشاهیدکتر  تومورهای ادنتوژنیک 2/1/4122 20

 آزمون / گفتگو
 نویل 15فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین کشانیفروزدکتر  ضایعات فیبرواسئوس 41/1/4122 21

 آزمون / گفتگو
 نویل 19فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین انیدکتر فروزکش ضایعات فیبرواسئوس 41/1/4122 22

 آزمون / گفتگو
 نویل 19فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین کشانیفروزدکتر  ضایعات فیبرواسئوس 14/1/4122 23

 آزمون / گفتگو
 نویل 19فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین گروه جراحی درمان جراحی کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک 11/1/4122 24

 آزمون / گفتگو
 جراحی پترسون

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین گروه جراحی کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک درمان جراحی 12/1/4122 25

 آزمون / گفتگو
 جراحی پترسون

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین گروه جراحی درمان جراحی کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک 19/1/4122 26

 آزمون / گفتگو
 جراحی پترسون

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین گروه جراحی تومورهای ادونتوژنیکدرمان جراحی کیست ها و  1/1/4122 27

 آزمون / گفتگو
 جراحی پترسون

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین گروه جراحی درمان جراحی کیست ها و تومورهای ادونتوژنیک 1/1/4122 28

 آزمون / گفتگو
 جراحی پترسون


