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 بسمه تعالی

دانشگاه علوم پزشکی گلستان    

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

  course plan طرح  دوره  ترمی 

                                                              دندانپزشکی* دانشکده: 

                                      بیماری های دهان، فک و صورت *گروه آموزشی:

  98-99   :* نیمسال تحصیلی 

                                                      1دندانپزشکی تشخیصی عنوان درس: *

:413385: *کد درس   

                                                             دکترای حرفه ای مقطع :* 

یرشته تحصیلی : دندانپزشک*   

                                                     ظهر12-13شنبه هر هفته  زمان برگزاری:* 

مجتمع تندیس 4: کالس شماره برگزاری محل*    

                                                     1:  تعداد واحد* 

                                           نظرینوع واحد:   * 

جلسه 14   تعداد جلسات:*     

                                      نفر80*تعداد فراگیران:  

پوسیدگی شناسی*پیش نیاز یا هم نیاز:    

  دکتر هاله ذکایی، دکتر اعظم روشن میر،  دکتر حسین قانع پور نام مدرسین:

                یی                         دکتر هاله ذکانام مسوول درس: 

  15-16روزهای یکشنبه روزهای تماس با مسئول درس: 

                                               بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکیآدرس دفتر: 

  09123482387تلفن:

Haleh.zokaee@gmail.com : رونیکپست الکت  

 هدف کلی درس: 

شناساندن و آموزش اصول معاینه، اصول مصاحبه و توده های گردنی،اصول مشاوره و ارجاع، اصول بیوپسی و سیتولوژی، روش 

های نوین تشخیص در پاتولوژی و نتیجه گیری در خصوص ارتباط آنها با تظاهرات بالینی، سیر و پیش آگهی بیماری و کاربرد آنها 

ن مناسبدر جهت درما  

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 دهد حیرا با ذکر مثال توض  یاز ذهن  ینیع میتفاوت عال 

 در هر کدام، شرح دهد. ماریب شنیمختلف خارج و داخل دهان را با ذکر پوز یساختارها نهیمعا نحوه 

 از آنها استفاده کند  یبه درست عات،یشناسد و  موقع مواجهه با ضارا ب نهیمعا یو ابزارها نهیمعا یها کیتکن 

 آن ساختار را شرح دهند یو بافت شناس ینیبال یژگینرمال را نام ببرند و و ونیاسیمورد وار 5هر ساختار دهان حداقل  از 

 نام ببرد یافتراق صیتشخ 2به هنگام مواجهه ، بتواند دست کم  یهر توده گردن یبرا 

 را نام ببرند یوپسیب یها ونیکاسیمورد از اند 5 حداقل 
 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

mailto:Haleh.zokaee@gmail.com
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معادل ....% نمره کل الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...(:........نمره  

% نمره کل100معادل  .نمره20ب( پایان ترم  :  

 ج( شیوه آزمون:

/ تستی کتبی :پایان ترم   

رخورد با غیبت و تاخیر دانشجو:  مقررات و نحوه ب  

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

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

  -* تاریخ امتحان میان ترم:

 *تاریخ امتحان پایان ترم: 

ان:* سایر تذکرهای مهم برای دانشجوی  

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

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

ی:منابع اصل  

Oral medicine, oral diagnosis and treatment planning2012, brieker2002, wood and goaz2002, 

Akerman's surgical pathology2011chapter1&2, contemporary oral and maxillofacial surgery 

2013chapter22 
 

 

 جدول زمان بندی برنامه درسی

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 شیوه ارائه درس رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

1 23/6/98  13-12 آشنایی با انواع معاینه و اصول آن و  

 مهارت های ارتباطی

 سخنرانی 

 

ی، بردار نوشته

 شرکت در بحث

پاورپوینت، 

 ویدیوپروژکتور

2 30/6/98 و اصول آن و  نهیبا انواع معا ییآشنا " 

یارتباط یمهارت ها  

" " " 

3 6/7/98 شناخت و آشنایی با انواع روشهای  " 

 معاینه

" " " 

4 13/7/98 شناخت و آشنایی با عالیم عینی و  " 

 ذهنی

" " " 

5 20/7/98 ول مشاوره و شناخت و آشنایی با اص " 

 ارجاع

" " " 

6 27/7/98 شناخت و آشنایی با شاخص های  تعطیل 

 طبیعی حفره دهان

" " " 

7 4/8/98  یبا شاخص ها ییشناخت و آشنا " 

حفره دهان یعیطب  

" " " 

8 11/8/98 شناخت و آشنایی با معاینه غدد  " 

، یغددبزاق نهیمعا ،لنفاوی TMJ,  و

  پارانازال ینوسهایس

" " " 

9 18/8/98  " " " شناخت و آشنایی با معاینه گردن " 
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 وتوده های گردنی

10 25/8/98 شناخت و آشنایی با مبانی و مفاهیم  " 

 پاتولوژی

" " " 

11 2/9/98  میو مفاه یبا مبان ییشناخت و آشنا " 

یپاتولوژ  

" " " 

12 9/9/98 تشخیص افتراقی شناخت و آشنایی با  " 

 ضایعات پاتولوژیک دهانی

" " " 

13 16/9/98 با اصول بیوپسی  ییشناخت و آشنا " 

 دهان

" " " 

14 23/9/98 آشنایی با روش های نوین تشخیص  " 

 در پاتولوژی

" " " 

 

 

 

  1398مهرماه سال                                                                                                               
 


