
 طرح دوره

 

  نام درس:

 ۲دندانپزشکی تشخیصی 
 

 نحوه ارائه درس: 

 نظری
 

  تعداد واحد:

 واحد 1

 

  گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 صورت و فک٬آسیب شناسی دهان

 

 مسئول درس:
 امینی شکیبدکتر 

 

 پیش نیاز:

 

 

 :کلی اهداف

-مخاطی و ایمونولوژیکس-ضایعات پوستی ٬سیست ها و تومورهای ادنتوژنیک ٬ضایعات شایع فک و صورت و دهانآشنایی با مبانی و طبقه بندی 

 آلرژیک

 

 اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی : 

 تشخیص و تمیز ضایعات ذکر شده و افتراق بین آنها توانایی

 

 :حیطه رفتاری  

 و انجام بهترین برخورد درمانی الزم برای بیماراناپی تلیالی، بافت نرم و بافت سخت کسب مهارت الزم در جهت برخورد با انواع ضایعات 

 

 حیطه عاطفی : 

احساس مسئولیت در قبال بیماران به جهت تشخیص زود هنگام ضایعات پیش بدخیم و بدخیم و برخورد صحیح با ضایعات بسیار شایع 

 ز جمله ضایعات تحریکیدهانی ا

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:
 

97-98نیمسال دوم سال تحصیلی  ۲برنامه کالسهای واحد تشخیصی  

 تاریخ روز عنوان اساتید



 دکتر شکیب
مبانی پاتولوژی و طبقه بندی ضایعات شایع دهان 

 و فک و صورت
9۲/11/97 دوشنبه  

ادنتوژنیک کیستهای دکتر مهدوی  

6/1۲/97 دوشنبه  

31/1۲/97 دوشنبه  

0۲/1۲/97 دوشنبه  

91/1/98 دوشنبه  

 تومورهای ادنتوژنیک دکتر بقایی

6۲/1/98 دوشنبه  

۲/۲/98 دوشنبه  

9/۲/98 دوشنبه  

61/۲/98 دوشنبه  

3۲/۲/98 دوشنبه  

 ضایعات پوستی دکتر کردونی

03/۲/98 دوشنبه  

6/3/98 دوشنبه  

31/3/98 دوشنبه  

0۲/3/98 دوشنبه  

شکیبدکتر   ضایعات ایمونولوژیک آلرژیک 
7۲/3/98 دوشنبه  

3/4/98 دوشنبه  

 

  روش های تدریس:

 زشیوو فیلم های کمک آم power pointاستفاده از – پاسخ و پرسش –سخنرانی 

 

 وظایف دانشجو:

  حضور به موقع و مستمر در کالس و توجه کامل به مطالب 

 مشارکت فعال و پاسخ به پرسشهای مطرح شده در کالس 

 

 وظایف استاد:

  حضور به موقع در کالس و استفاده بهینه از وقت 

 تسلط به موضوع و استفاده از منابع به روز و متنوع 

 از ابزارهای مناسب جهت درک بهتر دانشجو تهیه مطالب متناسب با اهداف دوره و استفاده 

 اختصاص زمان مناسب جهت رفع اشکال 

 تالش در جهت استانداردسازی آزمون ها 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 نمره(  ۲0) امتحان آخر ترم به صورت سواالت چهارگزینه ای

 

  مقررات:

 حضور به موقع در کالس 

  از حد مجازعدم غیبت بیش 

 رعایت شان کالس 
 



 حد مجاز غیبت:

 جلسه ۲

 

 قوانین نمره دهی:
  نمره برای مباحث تدریس شده در هر جلسه کالس است 1.۲۵نمره شامل  ۲0امتحان آخر ترم 

  :1۲نمره حد نصاب قبولی 

 

 منابع:

 E-mail: Neville, Oral & Maxillofacial Pathology, 2016 
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