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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

                                               دندانپزشکی دانشکده:دانشکده* 

                                  -جراحی -های دهانبیماری  –آسیب شناسی دهان و فک و صورت *گروه آموزشی:  

 1399مهر سال :* نیمسال تحصیلی 

              87  کد درس:*                                                 3دندانپزشکی تشخیصی س:عنوان در*

                                    دندانپزشکی رشته تحصیلی :*                                                                                     7 ترم  مقطع : *

 زشکیبرگزاری: دانشکده دندانپ محل*                                        1400-1399سال نیم ترم اول زمان برگزاری: *

                           ساعت آموزشی 34معادل  تعداد جلسات:  *                        نظرینوع واحد:    *                       واحد2:تعداد واحد* 

                                   تعداد فراگیران: *

                     1دندانپزشکی تشخیصی پیش نیاز یا هم نیاز: *

 دکتر بهرام نژاد -دکتر باقری مقدم -دکتر مرتضوری -دکتر قلیچ لیمدرسین: نام 

              دکتر قلیچ لی مسوول درس:نام 

  شنبه الی چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس: 

 - تلفن:                                                 بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان آدرس دفتر: 

 goldis.ghelichli@gmail.com :پست الکترونیک

آشنایی با نمای کلینیکی، رادیوگرافی و هیستوپاتولوژی گروهی از ضایعات پاتولوژیک فک و مخاط دهان و نیزز  : هدف کلی درس

 بیماران و ارائه تشخیص های افتراقی صحیح برای هر دسته از این ضایعات. managementفرا گرفتن نحوه درمان و 
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 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 مره کلن -معادل  نمره-(:الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 نمره کل %100ل معاد نمره 20ب( پایان ترم  :

 گزینه ای 4 -کتبیآزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحیکتبی/شفاهی        :ن ترم میا

 تستی / تشریحیکتبی/شفاهی        :پایان ترم  

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آوجب حذف غیبت موجه م آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 . کالس در الفع و منظم حضور

 . هلسج درهر شده تهگف مطالب مرور
 

 -* تاریخ امتحان میان ترم: 

   -   تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل
1-oral &Maxillofacial Pathology Neville 2016;chapter 10,12 
2-temporary Oral &Maxillofacial Surgery-peterson 2014 
3-burket's oeral Medicine2015 

 

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : ع مناب

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 ردیف

 

 رئوس مطالب

 

 ارائه درس شیوه

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی
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  و پیگانته قرمزضایعات سفید 

بیماری های دهان و 

 تشخیص

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی

بیماری های دهان و  استخوانیج ضایعات اگزوفیتیک خار 2

 تشخیص

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی

پاتولوژی ضایعات واکنشی و پیش  3

 بدخیم

آسیب شناسی دهان 

 و فک و صورت

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی

بیماری های دهان و  سرطان های حفره دهان 4

 تشخیص

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی

آسیب شناسی دهان  یالتلی ضایعات خوشخیم اپی 5

 و فک و صورت

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی
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آسیب شناسی دهان  ضایعات بدخیم اپی تلیالی 6

 و فک و صورت

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی

آسیب شناسی دهان  ضایعات خوشخیم مزانشیمی 7

 و فک و صورت

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی

آسیب شناسی دهان  ضایعات بدخیم مزانشیمی 8

 و فک و صورت

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی

عوارض ناشی از مصرف تنباکو و  9

 الکل

بیماری های دهان و 

 تشخیص

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی

بیماری های دهان و  شایعترین انکوژن ها 10

 تشخیص

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی

اصول جراحی و درمان ضایعات  11

 پاتولوژی

جراحی دهان و فک  

 صورت

پاورپوینت  -مجازی

 حاوی ویس سخنرانی

 powerpoint پرسش کالسی
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