
 طرح دوره

 

   نام درس:

 3دندانپزشکی تشخیصی 
 

  نحوه ارائه درس:
 نظری  

     

 تعداد واحد:

 واحد 2 
 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده: 

 جراحی دهان و فک و صورت -بیماریهای دهان وفک و صورت -گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت

 

  مسئول درس:
 (ه)مدیر گرو مهدوینازنین دکتر  ٬روه آسیب شناسی دهان و فک و صورتگ

 

 نحوه ارتباط:

 (n-mahdavi@tums.ac.ir) بصورت حضوری یا از طریق ایمیل

 

  پیش نیاز:

 2دندانپزشکی تشخیصی 
 

  اهداف کلی:

و اصول بیوپسی نرم بافت  تومورهای خوش خیم و بدحیمو بدخیم اپی تلیالی،  بدخیم پیش٬خوش خیم ضایعات آشنایی با ضایعات تحریکی، 

 آنها

 

    اهداف اختصاصی:
 

 تشخیص و تمیز ضایعات ذکر شده و افتراق بین آنها : تواناییحیطه شناختی  

 

 :و انجام بهترین برخورد درمانی اپی تلیالی، بافت نرم و بافت سخت کسب مهارت الزم در جهت برخورد با انواع ضایعات  حیطه رفتاری

 الزم برای بیماران

 

 احساس مسئولیت در قبال بیماران به جهت تشخیص زود هنگام ضایعات پیش بدخیم و بدخیم و برخورد صحیح با حیطه عاطفی :

  از جمله ضایعات تحریکیضایعات بسیار شایع دهانی 
 

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

mailto:n-mahdavi@tums.ac.ir


 

 روش های تدریس: 

  از استفاده – پاسخ و پرسش –سخنرانی (power point)  

  مربوط به ضایعات پیش بدخیم بصورتجلساتintegrated  استاد مربوطه بخش بیماریها و آسیب شناسی برگزار می گردد با حضور 

 در مبحث ضایعات ری اکتیو یک جلسه به صورت کالس وارونه برگزار می گردد 

 بصورت جلسه یک ٬در مبحث ضایعات خوش خیم اپی تلیالی  PBL برگزار می گردد 

 مدرس عنوان تاریخ روز

 24/6/98 یکشنبه
 ضایعات اگزوفیتیک خارج استخوانی

 
 25/6/98 دوشنبه دکتر پورشهیدی

 31/6/98 یکشنبه

 1/7/98 دوشنبه

 دکتر درخشان ضایعات واکنشی
 7/7/98 یکشنبه

 8/7/98 دوشنبه

 14/7/98 یکشنبه

 15/7/98 دوشنبه

 دکتر منصوریان سفید و قرمزری اکتیو و عفونی  ضایعات 
 21/7/98 یکشنبه

 22/7/98 دوشنبه

 28/7/98 یکشنبه

 29/7/98 دوشنبه

 6/8/98 دوشنبه دکتر شیرازیان ضایعات پیگمانته

 12/8/98 یکشنبه

 13/8/98 دوشنبه

 19/8/98 یکشنبه دکتر کردونی ضایعات خوش خیم اپی تلیالی

 20/8/98 دوشنبه

 26/8/98 یکشنبه

 (Integratedضایعات پیش بدخیم )

دکتر شیخ -دکتر مهدوی

 27/8/98 دوشنبه بهایی

 3/9/98 یکشنبه
 دکتر موسوی-دکتر مهدوی

 4/9/98 دوشنبه

 10/9/98 یکشنبه

 دکتر شکیب تلیالیضایعات بدخیم اپی 
 11/9/98 دوشنبه

 17/9/98 یکشنبه

 18/9/98 دوشنبه

 24/9/98 یکشنبه
 دکتر قلی زاده تظاهرات بالینی ضایعات بدخیم اپیتلیالی

 25/9/98 دوشنبه

 1/10/98 یکشنبه
 دکتر درخشان ضایعات خوش خیم مزانشیمی

 2/10/98 دوشنبه

 8/10/98 یکشنبه
 دکتر شکیب مزانشیمیضایعات بدخیم 

 9/10/98 دوشنبه

 15/10/98 یکشنبه
 دکتر کریمی انواع بیوپسی و اصول برخورد با ضایعات پاتولوژیک

 16/10/98 دوشنبه



 

 وظایف دانشجو:

 حضور فعال در پرسش و پاسخ کالسی –و پیش از استاد در کالس  حضور به موقع 

 

 : وظایف استاد

 استفاده از پاورپونیت های جذاب با نکات تازه و متناسب با مبحث ارائه شده در برنامه ی درسی -حضور به موقع در کالس

  

 روش های ارزیابی دانشجو: 

 quiz پایان ترمامتحان  –میان ترم  امتحان - کالسی 
 

  مقررات:
 عدم غیبت بیش از حد مجاز

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 8 
 

  قوانین نمره دهی:

 8.75  بعد از اتمام چهارده جلسه برگزار می گردد و به صورت حذفی استاز امتحان میان ترم  نمره ( ) 

 11.25   شانزده جلسه باقیمانده ( از امتحان پایان ترم ( 

  می باشد 12حداقل نمره ی قبولی 

 

 : منابع

  2016نویل  

  2015برکت 

  2017پیترسون 

 

 

 


