*** فرم معرفی دروس نظری دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***
نام درس :آسیب شناسی کارشناسی پروتز

رشته و مقطع تحصيلی  :کارشناسی پروتزهای دندانی

شماره درس122310 :

گروه آموزشی ارائه دهنده :پاتولوژی دهان ،فک و صورت

تعداد و نوع واحد 2 :واحد نظری

نام مسئول درس :دکتر الله ملکی

دروس پيش نياز :ندارد

تلفن و روزهای تماس :شنبه تا چهارشنبه 03137925577
آدرس l.maleki@dnt.mui.ac.ir :Email

هدف کلی درس:
آشنایی دانشجویان دندانپزشکی با بافت های مختلف دهان و دندان و شرایط پاتولوژیک آن
اهداف اختصاصی درس:
 -1آشنایی با انواع مختلف آزار سلول ،مرگ سلول و ترمیم زخم
 -2آشنایی با انواع ضایعات پاتولوژیک دهان (تومورها-کیستها -زخم ها)
 -3آشنایی با ضایعات پیش بدخیم (سفید و قرمز) و بدخیم دهان
آشنایی با انواع ضایعات بزاقی ،ضایعات پری اپیکال و ادنتوژنیک
منابع اصلی مطالعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور .1آسیب شناسی رابینز فصل  2و 3
 .2پاتولوژی دهان ،فک و صورت نویل  2016فصول 10،11 ،2،3،9،15
ارزشيابی ها:
الف) در طول دوره (کوئيز ،تکاليف :)...،پرسش های کالسی

تاریخ:

بارم:

ب) ميان ترم:

تاریخ:

بارم:

ج) پایان ترم :آزمون تستی

تاریخ:

بارم 20 :نمره

د) غيبت :حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.
به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه ،به ترتیب 1 ، 0/5 ، 0/5 ،و  1نمره کسر خواهد شد.
پيش مطالعه برای هر جلسه:
منابع برای مطالعه بيشتر:
پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:
قوانين و مقررات:

1

برنامه زمانبندی درس آسیب شناسی کارشناسی پروتز

کالس آسیب شناسی

یکشنبه ها 10:30- 11:30
ردیف

روز

تاریخ

عنوان

مدرس

1

یکشنبه

1400/7/25

ضایعات پاتولوژیک دهان

دکتر کارگهی

2

یکشنبه

1400/8/9

تقسیم بندی زخمهای دهانی

دکتر کشانی

3

یکشنبه

1400/8/16

آزار و مرگ سلولی

دکتر ملکی

4

یکشنبه

1400/8/23

آماس حاد و مزمن

دکتر ملکی

5

یکشنبه

1400/8/30

ضایعات پیش بدخیم

دکتر کشانی

6

یکشنبه

1400/9/7

ضایعات بدخیم

دکتر کشانی

7

یکشنبه

1400/9/14

ترمیم زخم

دکتر ملکی

8

یکشنبه

1400/9/21

ضایعات بزاقی

دکتر خالصی

9

یکشنبه

1400/9/28

ضایعات پری اپیکال

دکتر کارگهی

10

یکشنبه

1400/10/5

کیستهای ادنتوژنیک غیر التهابی

دکتر ملکی

11

یکشنبه

1400/10/12

تومورهای ادنتوژنیک

دکتر خالصی

2

