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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

                                   دندانپزشکی* دانشکده:   

                          جراحی -تشخیص  -پاتولوژی*گروه آموزشی: 

 1400اول * نیمسال تحصیلی:

                107*کد درس:                       3تشخیص نظری وان درس:*عن

                                              دندانپزشکی عمومی*رشته تحصیلي :                                          7ترم * مقطع :  

 4کالس  -انشکده دندانپزشکید برگزاری: * محل             چهلرشنبه  -: یکشنبه * زمان برگزاري

                            نظرینوع واحد:  *                                   واحد 2* تعداد واحد:

                                          نفر 50*تعداد فراگیران:جلسه                              25*  تعداد جلسات:

 1دندانپزشکی تشخیصی از یا هم نیاز: *پیش نی

                     

   -کتر مرتضوید -دکتر باقری مقدم -دکتر قلیچ لیمدرسین: نام 

                                  دکتر قلیچ لیمسوول درس: نام 

 شنبه الی چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:   

        ندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستانبخش پاتولوژی دانشکده د آدرس دفتر: 

 Goldis.ghelichli@gmail.com :و طریقه مکاتبه  پست الکترونیک

فرا  ن و نیزهااز ضایعات پاتولوِژک فک و مخاط د یگروه یوپاتولوژستیو ه یفراگویراد  ینیکیلک یانم اب  ییادرس: آشن یهدف کل

 گرفتن  نحوه درمان و کنترل بیماران و ارایه تشخیص های افتراقی صحیح برای هر دسته ار این ضایعات . 

 : یاهداف اختصاص

 دوره قادر باشند: انیرود در پا یانتظار م رانیاز فراگ

 یاه صیتشخ یتوپاتولوژسیوه ینیبال یو قرمزمخاط دهان  را بشناسند و قادر باشند بر اساس نما دیسف ضایعاتانواع  - 

   اره کنند.اش ماریب رماند کلیو اصول  یینها صیبه تشخ تیرا مطرح کنند ودر نها  ضایعات از گروه نیا یبرا افتراقی

  

 یها صیتشخ اتولوژیهیستوپو ینیبال یمخاط دهان را بشناسند و قادر باشند بر اساس نما اگزوفیتیک ضایعاتانواع   -

 ره کنند. اشا ماریدرمان ب کلیواصول  یینها صیبه تشخ تیرا مطرح کنند ودر نها  ضایعاتاز  گروه نیا یبرا افتراقی

  

 صیتشخ هیستوپاتولوژیو ینیبال یمخاط دهان را بشناسند و قادر باشند بر اساس نما میبدخ شیو پ یواکنش ضایعاتانواع  -

 د اشاره کنن ماریدرمان ب کلیواصول  یینها صیبه تشخ تینها را مطرح کنند ودر  ضایعاتاز  گروه نیا یبرا افتراقی یها

  

 ینیالب یمخاط دهان را بشناسند و قادر باشند بر اساس نما یمیو مزانش یالیلتیاپ  میو بدخ میخوش خ ضایعات -

اصول و یینها صیبه تشخ تیمطرح کنند ودر نها  ضایعاتاز  گروه نیا یرا برا افتراقی یها صیتشخ هیستوپاتولوژیو

 اشاره کنند.  ماریدرمان ب کلی

  

 کنند. دایپ ییآشنا یدهان یهایماریمرتبط با ب یبا انکوژن ها  -
 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره 20 ( پایان ترم  :الف

 کتبی آزمون:شیوه ج( 

 میان ترم : کتبی/شفاهی       تشریحي / تستی

 تستی /تشریحي کتبی/شفاهی        :پایان ترم  

 مطابق مقررات آموزشی دانشکده برخورد خواهد شد.  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجوات و مقرر

رس خواهد دآموزشي ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و غیبت موجه موجب حذف آن  14بر اساس ماده 

 شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 کالس حضور منظم، به موقع و موثر در

 مرور و مطالعه گفته شده در تمام جلسات

  پاسخ دهی درست به سواال پرسیده شده در کالس

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

mailto:Goldis.ghelichli@gmail.com
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 در برخورد با سایر دانشجویان و اساتید قي در كالسرعایت شئونات اخال

 : یمنابع اصل

-1 oral &Maxillofacial Pathology Neville 2016;chapter 10,12   

 2-temporary Oral &Maxillofacial Surgery-peterson 2014  

3-burket's oeral Medicine2015  

  

 دیاطالعات مف ریمقاله و سا افتنی: براي  یکمک منابع

 

 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب

شیوه ارائه 

 درس

فعالیتهای 

 یادگیری دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

 جلسه 1  1

دکتر 

 مرتضوی

 

7.15-8.15 

آبان  30

 یکشنبه

 

 ضایعات پیگمانته اندوژن: 

 ضایعات پیگمانته مالنینی

 ضایعات پیگمانته غیرمالنینی
 

سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

مشارکت در 

 مباحث

 نت برداری 

ارائه موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 

projector 

Power 

point 

White 

board 

Text book 

 جلسه 2 2

دکتر قلیچ 

 لی

 

7.15-8.15 

 چهارشنبه 

 ابان 19

تظاهرات میکروسکوپی ضایعات 

 پیگمانته

سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

مشارکت در 

 مباحث

 نت برداری 

ارائه موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 

projector 

Power 

point 

White 

board 

Text book 

 جلسه  5 3

دکتر 

باقری 

 مقدم

 

 

7.15-8.15 

 یکشنبه

 -مهر18

 -مهر25

 -ابان 9

 -ابان16

 -ابان23

  

ضایعات سفید و قرمز عفونی ، واکنشی، 

، کاندیدیازیس، ایمونولوژیک -التهابی

لوپالکیای مویی، کراتوز اصطکاکی، جویدن 

عادتی گونه، لیکن پالن و واکنش های 

 لیکنوئید 

ضایعات سفید و قرمز پیش بدخیم و بدخیم 

فیبروز  -ااریتروپالکی -لکوپالکیا اپی تلیالی :

توزیس، ضایعات اکتینیک کرا -تحت مخاطی

سفید در ارتباط با فراورده های تنباکو، 

اسکواموس سل کارسینوما، ورکوس 

کارسینوما، عوارض ناشی از مصرف تنباکو 

 و الکل

سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

مشارکت در 

 مباحث

 نت برداری 

ارائه موضوعات 

 مرتبط و کیس

 

Video 

projector 

Power 

point 

White 

board 

Text book 

 

 

 جلسه  1 4

دکتر قلیچ 

 لی

 

7.15-8.15 

 چهارشنبه 

 مهر 7

تظاهرات میکروسکوپی ضایعات خوشخیم 

بیماری  -کندیلوما -زگیل -اپی تلیالی) پاپیلوما

 بوروئیک کراتوزیس( س -هک

سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

مشارکت در 

 مباحث

 دارینت بر 

ارائه موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 

projector 

Power 

point 

White 

board 

Text book 

 جلسه 2 14

دکتر قلیچ 

تظاهرات میکروسکوپی ضایعات سفید   7.15-8.15

 پیش بدخیم و بدخیم اپی تلیالی زقرم

سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

مشارکت در 

 مباحث

Video 

projector 
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 مهر  4یکشنبه لی

  5و  چهارشنبه 

 ابان

 بردارینت  

ارائه موضوعات 

 مرتبط و کیس

Power 

point 

White 

board 

Text book 

 جلسه  2 15

دکتر 

 مرتضوی

7.15-8.15 

 یکشنبه 

 اذر 14و  7

سخنرانی و  ضایعات اگزوفیتیک خارج استخوانی

 پرسش و پاسخ

مشارکت در 

 مباحث

 نت برداری 

ارائه موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 

projector 

Power 

point 

White 

board 

Text book 

 جلسه 2 16

دکتر قلیچ 

 لی 

7.15-8.15 

 28و  21

 مهر

تظاهرات میکروسکوپی ضایعات خوشخیم 

بافت نرم با منشا غیر اپی تلیالی: فیبروما، 

ژانت سل فیبروما، اپولیس فیشوراتوم، 

پیوژنیک پرانولوما، ژانت سل گرانولومای 

 ای محیطیوسی فایینگ فیبروما -محیطی

سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

مشارکت در 

 مباحث

 نت برداری 

ارائه موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 

projector 

Power 

point 

White 

board 

Text book 

 جلسه 2 17

دکتر قلیچ 

 لی

7.15-8.15 

 بانا 5-12

تظاهرات میکروسکوپی تومورهای خوشخیم 

و بدخیم شایع بافت نرم: لیپوما، همانژیوما، 

 روماتیک نروما،ت

تومورهای بدخیم شایع بافت نرم:  

رابدومیوسارکوما، بدخیمی عصبی ، متاستاز 

 به بافت نرم دهان.

سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

مشارکت در 

 مباحث

 نت برداری 

ارائه موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 

projector 

Power 

point 

White 

board 

Text book 

 جلسه  1 18

 دکتر

 نائمی

7.15-8.15 

 اذر 17

نحوه برخورد با ضایعات پاتولوژیک و انواع 

 بیوپسی

سخنرانی و 

 پرسش و پاسخ

مشارکت در 

 مباحث

 نت برداری 

ارائه موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 

projector 

Power 

point 

White 

board 

Text book 
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