
 1طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 

 توده های گردنیمبحث موضوع درس: 

 بیماری های دهان و فک و صورتگروه آموزشی: 

 دکتر شیخ بهایی مدرس:

 هدف كلی: 

 را شرح دهد.  انواع توده های گردنی و اصول افتراق آ نهادر پایان کالس از دانشجو انتظار می رود، 
 

  اهداف ويژه:

 :در پایان این درس دانشجو بتواند

 و مثلث های گردنی را شرح دهد. اتومیک گردنساختار آن 

 نودها را به طور کامل بشناسد. لنف نودهای گردنی و انواع مختلف توده های مرتبط با لنف 

 کامل گردن به طور  نی گردن و طرفیتوده های گردنی را بر اساس ناحیه درگیری در گردن شامل نواحی ساب مندیبوالر، پاروتید، میا

 توضیح دهد. 

 ف نود، کیست و تومور شرح دهد. توده های گردنی را بر اساس ماهیت شامل لن 

  .تشخیص افترقی بین توده های گردنی مختلف را نام ببرد 

 

  تعداد جلسات:

 جلسه 2

 

 روش آموزشی:
Lecture 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 

 خیر

 

 ارزشیابی:نحوه 

 آزمون پایان ترم 

 

 :نمره برای اين مبحث

 نمره 5/2

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 نمره آزمون پایان ترم 20

 

 (:منابع آزمون )امتحان

 اسالیدهای ارائه شده در کالس 

  از کتاب 31فصل ORAL AND MAXILLOFACIAL LESIONS WOOD& GOAZ  539-521صفحات 

 

 بیشتر:منابع برای مطالعه 

 

 



 نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: dsheykhbahaei@gmail.com  

mailto:dsheykhbahaei@gmail.com
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