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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 -تـشخیص  -پاتولوژی *گروه آموزشی:                                                                 دندانپزشکیدانشکده:دانشکده*

 88-89:تحصیلی * نیمسال             جراحی

                    783394کد درس:*                                                         3نظری تشخیصی عنوان درس: *

                                              دندانپزشکیرشته تحصیلی :*                                                                4ترم   مقطع : *

      :تندیسبرگزاري  محل*                                                       83-81و سه شنبه  83-81شنبه :زمان برگزاري:  *

                                             نطرينوع واحد:  *                                                          واحد1:تعداد واحد* 

                                    12 تعداد جلسات:  *

                    1دندانپزشکی تشخیصی پیش نیاز یا هم نیاز:  *                                                   نفر 28تعداد فراگیران: *

  دکتر قانع پور - دکترباقری -دکتر روشن میر  مدرسین:نام 

  شنبه الی چهارشنبهروزهاي تماس با مسئول درس:                                         دکتر روشن میر مسوول درس: نام 

      ، دانشکده دندانپزشکیآدرس دفتر:  آدرس دفتر:

 30003533تلفن: 

 Aroshanmir@yahoo.com :پست الکترونیک

نمنای کیینیکنی ر رادینوفراوی و هیپنتوپاتولوژی فروهنی اع تنایتال پاتولوژین  ون  و آشننایی  بنا  :هدف کلی درس

و ارائه تشخیص هاي افتراقی صحیح براي هر دسته از این  بیماران managementمخاط دهان ونیز ورا فروتن نحوه درمان و 

   .ضایعات

 

 اهداف اختصاصی:

 د:از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشن

انواع تایتال سفید و قرمزمخاط دهان  را بشناسند و قادر باشند بر اساس نمای بالینی  -

وهیپتوپاتولوژی تشخیص های اوتراقی برای این فروه اع تایتال  را مطرح کنند ودر نهایت 

 به تشخیص نهایی و اصول کیی درمان بیمار اشاره کنند. 

 

سند و قادر باشند بر اساس نمای بالینی انواع تایتال افزوویتی  مخاط دهان را بشنا  -

وهیپتوپاتولوژی تشخیص های اوتراقی برای این فروه اع تایتال  را مطرح کنند ودر نهایت 

 به تشخیص نهایی واصول کیی درمان بیمار اشاره کنند.

 

انواع تایتال واکنشی و پیش بدخیم مخاط دهان را بشناسند و قادر باشند بر اساس نمای بالینی  -

یپتوپاتولوژی تشخیص های اوتراقی برای این فروه اع تایتال  را مطرح کنند ودر نهایت وه

 به تشخیص نهایی واصول کیی درمان بیمار اشاره کنند

 

تایتال خوش خیم و بدخیم  اپیتییالی و مزانشیمی مخاط دهان را بشناسند و قادر باشند بر اساس  -

تراقی را برای این فروه اع تایتال  مطرح کنند ودر نمای بالینی وهیپتوپاتولوژی تشخیص های او

 نهایت به تشخیص نهایی واصول کیی درمان بیمار اشاره کنند.

 

 با انکوژن های مرتبط با بیماریهای دهانی آشنایی پیدا کنند.  -
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 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 ..% نمره کل32معادل .. .نمره.4(:......الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 ....% نمره کل52معادل  ................نمره: 83ب( پایان ترم 

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحیکتبی/شفاهی        :ن ترم میا

 تستی / تشریحیکتبی/شفاهی        :پایان ترم  

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  زشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر وآمو 87بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور منظم و وتال در کالس .

 جیپه . هرمرور مطالب ففته شده در 

 پاسخ درست به سؤاالل پرسیده شده سر کالس . 
 

 88/8/89* تاریخ امتحان میان ترم: 

     85/81/89 تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهاي مهم براي 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 

 

 براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 
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                      یجدول زمان بندي برنامه درس                    

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهاي 

یادگیري 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

1 32/6/89 

       

ضااااتعات واک شااای مای روماااا    12-13

تحرتکااای نتانت ساااو ای روماااا   

 اپولیس ایشوراتوم

پاورپونت و تصوتر و 

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد

پاورپونت و تصوتر و  " ضاتعات سفی  و ارمز 12-13 3/7/89 3

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش

 " کوییزو
 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
تصوتر و  پاورپونت و " ضاتعات واک شی 12-13 23/6/89 2

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش

 " کوییزو
 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  " ضاتعات سفی  و ارمز " 12-13 8/7/89 4

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش

 " کوییزو
 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
  ضایعات واکنشی : 12-13 6/7/89 5

تر و پاورپونت و تصو "

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش

 " کوییزو
 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد

پاورپونت و تصوتر و  " انکوتن 12-13 16/7/89 6

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش "

 کوییزو
 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  ضاتعات پیش ب خیم 12-13 12/7/89 7

 پرسش و پاسخ

کالسی  رسشپ
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  انکوتن 12-13 32/7/89 9

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  ضاتعات پیش ب خیم 12-13 33/7/89 8

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

وژکتورویدئوپر  

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  ضاتعات اگزوایتیک 12-13 23/7/89 13

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
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پاورپونت و تصوتر و  ضاتعات پیش ب خیم " 12-13 4/9/89 11

 پرسش و پاسخ 

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  ضاتعات اگزوایتیک 12-13 14/9/89 13

 پرسش و پاسخ 

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
12 11/9/89  

12-13 

پاورپونت و تصوتر و  تومورها  خوش خیم اپی تلیالی  

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
 ضاتعات  12-13 31/9/89 14

 پیگمانته

پاورپونت و تصوتر و 

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  ضاتعات پیش ب خیم  19/9/89 15

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 تبوردووای
اصول جراحی و درمان ضاتعات  12-13 39/9/89 16

 پاتولوتتک

پاورپونت و تصوتر و 

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
گروهی از ضایعات بدخیم اپی  12-13 35/9/89 17

 تلیالی مثل کنسر دهانی 

پاورپونت و تصوتر و 

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
اصول جراحی و درمان ضاتعات  12-13 5/8/89 19

 پاتولوتتک

پاورپونت و تصوتر و 

 پرسش و پاسخ

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  تومورها  ب خیم اپی تلیالی 12-13 3/8/89 18

 سخپرسش و پا

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  تومورها  ب خیم اپی تلیالی " 12-13 13/8/89 33

 پرسش و پاسخ 

کالسی  پرسش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  تومورهاي بدخیم مزانشیمال 12-13 8/8/89 33

 سش و پاسخپر

کالسی  سش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
    میان ترم 12-13 18/8/89 32

پاورپونت و تصوتر و  تومورها  خوش خیم مزانشیمی  12-13 16/8/89 34

 پرسش و پاسخ

کالسی  سش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  زانشیمی ضاتعات ب خیم م 12-13 36/8/89 35

 پرسش و پاسخ

کالسی  سش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  تومورها  ب خیم مزانشیم  12-13 32/8/89 36

 پرسش و پاسخ

کالسی  سش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  انشیمتومورها  ب خیم مز 12-13 34/8/89 37

 پرسش و پاسخ

کالسی  سش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  تومورها  ب خیم مزانشیم  12-13 23/8/89 39

 پرسش و پاسخ

کالسی  سش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
پاورپونت و تصوتر و  یمتومورها  ب خیم مزانش 12-13 2/13/89 38

 پرسش و پاسخ

کالسی  سش
 کوییزو

 ویدئوپروژکتور

(power point) 

 ووایتبورد
 


