
 بسمھ تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعھ آموزش
  course planترمی  دوره  طرح 

                                   دندانپزشکی* دانشکده:   
                              پروتز -جراحی- ارتودنسی  -رادیولوژی  - -اطفال –پاتولوژی *گروه آموزشی: 

 ۱۳۹۹-۱۳۹۸دوم * نیمسال تحصیلی:
                  ۹۰*کد درس:                        ٦دندانپزشکی تشخیص نظری *عنوان درس:

                                              دندانپزشکی عمومی*رشتھ تحصیلي :                                                         ۱۰ترم * مقطع :  
 ۱کالس -تندیسمجتمع  -دانشکده دندانپزشکی برگزاری: * محل                                ۱٥/۸-۱٥/۷شنبھ * زمان برگزاري: 

                                   جلسھ ۱٤ *  تعداد جلسات:                    نظرینوع واحد:  *                                                     واحد ۱* تعداد واحد:
                     ۱دندانپزشکی تشخیصی *پیش نیاز یا ھم نیاز:                                                 نفر ٦۰*تعداد فراگیران: 

 دکتر شادان  -نژاددکتر بھرام  -ادقیصدکتر  -دکتر کاظمی نیا – دکتر افشاری -دکتر قلیچ لیمدرسین: نام 
                                   دکتر قلیچ لی  مسوول درس: نام 

 شنبھ الی چھارشنبھروزھای تماس با مسئول درس:  
       بخش پاتولوژی دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گلستان آدرس دفتر: 

 ۰۱۷۳۲٥٥۰۷۰۰ تلفن:
 Goldis.ghelichli@gmail.com :و طریقھ مکاتبھ  پست الکترونیک

 :  ھدف کلی درس
 پاتولوژی دندان و دھان و  فک ضایعات از یروھ توپاتولوژیھیپس و ولوژیرادی ر کیینیکی نما ی با آشنایی :درس

 ھر براي صحیح افتراقی ھاي یصتشخ ارائھ و بیماران management و درمان نحوه گرفتن  رافنیز و صورت  و
 .ضایعات این از دستھ

 
 اھداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 

 تكاملي بافتھای نرم و سخت فكین را لیست نماید. -اختالالت رشدي - ۱
 اختالالت مربوط بھ اندازه زبان را طبقھ بندي نماید. -۲
 املي ساختمان دندان ھا را دستھ بندي نماید.تك -اختالالت رشدي -۳ 

 با علل تغییر رنگ ھا آشنایی پیدا کرده و قادر بھ تشخیص آن ھا باشد. -٤
 با انواع درمان ھای ضایعالت تکاملی دندان و فک و صورت آشنایی پیدا کند. -٥
 

 
 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 % نمره کل۳۰معادل میان ترم   نمره ٦...): الف) در طول دوره ( کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم
 % نمره کل۷۰معادل  نمره۱٤ب) پایان ترم  :

 ج) حضور بھ موقع و موثر ، نظم و فعالیت کالسی
 آزمون:شیوه ج) 

 میان ترم : کتبی/شفاھی       تشریحي / تستی
 تستی /تشریحي کتبی/شفاھی        :پایان ترم  

 مطابق مقررات آموزشی دانشکده برخورد خواھد شد.  : و تاخیر دانشجونحوه برخورد با غیبت مقررات و 
آموزشي ، غیبت غیر موجھ در امتحان پایان ترم بھ منزلھ  نمره صفر و غیبت موجھ موجب حذف آن درس خواھد  ۱٤بر اساس ماده 

 شد .
 وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور منظم، بھ موقع و موثر در کالس
 شده در تمام جلساتمرور و مطالعھ گفتھ 

 پرسیده شده در کالس تپاسخ دھی درست بھ سواال
 * تاریخ امتحان میان ترم: 

 مھ آموزشی، بعد از اتمام تدریس مباحث گروه پاتولوژی متعاقبا اعالم میشود.متناسب با برنا
      طبق برنامھ اعالم شده از سوی آموزش دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم: *

 ۱ 

mailto:Goldis.ghelichli@gmail.com


 ای مھم برای دانشجویان:* سایر تذکرھ
 در برخورد با سایر دانشجویان و اساتید رعایت شئونات اخال قي در كالس

 :منابع اصلی
۱-oral &Maxillofacial Pathology Neville ۲۰۱٦, ,last edition 
۲-oral radiology ,White and pharaoh ۲۰۱٤,Edition۷, last edition 
۳-contemporary Oral &Maxillofacial Surgery-peterson۲۰۱٤, last edition 
٤-pediatric Dentistry:infancy through Adolescence.٥th edition, last edition 

 برای یافتن مقالھ و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 
 
 

 یجدول زمان بندی برنامھ درس

  تاریخ ردیف
 ساعت

 
 رئوس مطالب

گروه ارائھ 
 دھنده

شیوه ارائھ 
 درس

فعالیتھای یادگیری 
 دانشجو

وسایل کمک 
 آموزشی

۱ ۱۳۹۸/۱۱/۱۹ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 
ضایعات رشدی 
تکاملی دھان و 

 صورت

( با تاکید بر شکاف 
 –ھای دھانی 
 صورتی) 

 پاتولوژی
 (دکتر قلیچ لی)

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

۲ ۱۳۹۸/۱۱/۲٦ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

ضایعات رشدی 
تکاملی دھان و 

 صورت
 (با تاکید بر بافت نرم)

 پاتولوژی
 (دکتر قلیچ لی)

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

۳ ۱۳۹۸/۱۲/۳ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

ضایعات رشدی 
تکاملی دھان و 

 صورت 
(با تاکید بر بافت 

 سخت)

 پاتولوژی
 (دکتر قلیچ لی)

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

٤ ۱۳۹۸/۱۲/۱۰ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

ضایعات رشدی 
تکاملی دھان و 

 صورت 
(با تاکید برکیست ھای 

 تکاملی)

 پاتولوژی
 (دکتر قلیچ لی)

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

٥ ۱۳۹۸/۱۲/۱۷ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

ضایعات رشدی 
تکاملی دھان و 

 صورت 
 (با تاکید بر سندرم ھا)

 پاتولوژی
 (دکتر قلیچ لی)

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

٦ ۱۳۹۸/۱۲/۲٤ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

ناھنجاری ھای 
تکاملی و نقایص 

 نساختمان دندا

 کودکان
 (دکتر افشاری)

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

۷ ۱۳۹۹/۱/۲۳ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

تغییر رنگ ھای 
 دندانی

 کودکان
 (دکتر افشاری)

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 ردارینت ب 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

 ۲ 



۸ ۱۳۹۹/۱/۳۰ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

 رادیولوژیک تفسیر
 دندان ساختمان نقایص

 رادیولوژی
 نیا)(دکتر کاظمی

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

۹ ۱۳۹۹/۲/٦ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

سندرم ھا و شکاف 
 کام و لب

 ارتودنسی
 )صادقی(دکتر 

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

۱۰ ۱۳۹۹/۲/۱۳ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

سندرم ھا و شکاف 
 کام و لب

 ارتودنسی
 )صادقی(دکتر 

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

۱۱ ۱۳۹۹/۲/۲۰ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

سندرم ھا و شکاف 
 کام و لب

 ارتودنسی
 )صادقی(دکتر 

سخنرانی و 
ش و پرس

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

۱۲ ۱۳۹۹/۲/۲۷ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

تشخیص و درمان 
ھای جراحی کاف کام 

 و لب

 جراحی
 نژاد) (دکتر بھرام

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
عات ارائھ موضو

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

۱۳ ۱۳۹۹/۳/۳ ۷/۱٥-

۸/۱٥ 

درمان پروتزی 
ناھنجاری ھای فک و 

 صورت

 پروتز
 (دکتر شادان)

سخنرانی و 
پرسش و 

 پاسخ

مشارکت در 
 مباحث

 نت برداری 
ارائھ موضوعات 

 مرتبط و کیس

Video 
projector 

Power point 
White board 
Text book 

 
 
 

                                                                                                            ۱۳۹۸- ۱۳۹۹  

 ۳ 


	ضایعات رشدی تکاملی دهان و صورت
	( با تاکید بر شکاف های دهانی – صورتی) 

