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ه و توده های گردنی،اصول مشاوره و ارجاع، اصول بیوپسی و سیتولوژی، روش های نوین آموزش اصول معاینه، اصول مصاحب

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

 درمان مناسب

 اهداف اختصاصی:

 ه قادر باشند:از فراگیران انتظار می رود در پایان دور

 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،یرا بشناسد و  موقع مواجهه با ضا 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 
 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:
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نمره ارزیابی درون بخشی)حضور و فعالیت در آموزش معاینات( 6نمره به همراه  14کتبی :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

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

 

 رئوس مطالب
شیوه ارائه 

: سخنرانیدرس  

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

:نتیپاورپو  

هفته اول  1

 مهرماه

ماریمواجهه با ب یتوان علم مجازی   سخنرانی  

 

از  ویدیو -

نتیپاورپو  " 

دوم  هفته 2

مهرماه   

ماریمواجهه با ب یتوان علم "  " " " 

وم سهفته  3

 مهرماه

آن یو انواع روش ها نهیاصول معا "  " " " 

 هفته 4

 چهارم

 مهرماه

آن یو انواع روش ها نهیاصول معا "  " " " 

هفته اول  5

 آبان

دهان یعیطب یشاخص ها "  " " " 

 دوم هفته 6

 آبان

دهان یعیطب یشاخص ها   " " " 

سوم  هفته 7

آبان   

دهان یعیطب یشاخص ها "  " " " 

 هفته 8

 چهارم 

 آبان

لنف نود،  ال،یاعصاب کران نهیمعا "

 TMJ د،ییرویت ،یغده بزاق

" " " 

هفته اول  9

 آذر

لنف نود،  ال،یاعصاب کران نهیمعا "

 TMJ د،ییرویت ،یغده بزاق

" " " 

 دوم هفته 10

 آذر

لنف نود،  ال،یاعصاب کران نهیمعا "

 TMJ د،ییرویت ،یغده بزاق

" " " 

سوم هفته  11

 آذر

و اصول  یگردن یانواع توده ها "

 افتراق آنها

" " " 

هفته  12

آذرچهارم   

و اصول  یگردن یاانواع توده ه "

 افتراق آنها

" " " 

هفته اول  13

 دی

و اصول  یگردن یانواع توده ها "

 افتراق آنها

" " " 
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دوم  هفته 14

ید   

و اخذ  گریکدی یبر رو ناتیانجام معا "

 شرح حال

" " " 

 

 

 

                                                                                                             
 


