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    تعداد واحد:

 واحد 1

 

   گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 وه آسیب شناسی دهان و فک و صورتگر

 

  مسئول درس:

 مهدوی)مدیرگروه(سرکار خانم دکتر  بخش آسیب شناسی 

 sderakhshan@tums.ac.irدکتر درخشان همچنین ایمیل معاون گروه  وبه صورت حضوری  ارتباط با ایشان:

 

  پیش نیاز:

  2دندانپزشکی تشخیصی 

 

  اهداف کلی:

 کیست ها و تومورهای ادنتوژنیک و ضایعات پوستی و مخاطی شایع با تظاهرات، تحریکی در مخاط دهانضایعات نرمال وریشن ها یا آشنایی با 

 خصوصا از بعد هیستوپاتولوژیکدر ناحیه ی دهان 

 

   اهداف اختصاصی:
 

 تشخیص و تمیز ضایعات ذکر شده و افتراق بین آنها توانایی :حیطه شناختی 

  

 :ها و  ستیدر مخاط دهان ، ک یکیتحر عاتیضا ایها  شنینرمال ورکسب مهارت الزم در جهت برخورد با انواع  حیطه رفتاری

  و انجام بهترین برخورد درمانی الزم برای بیماران عیشا یو مخاط یپوست عاتیو ضا کیادنتوژن یتومورها

 

 احساس مسئولیت در قبال بیماران به جهت تشخیص زود هنگام و برخورد صحیح با ضایعات بسیار شایع دهانی از  :حیطه عاطفی

  عیشا یو مخاط یپوست عاتیو ضا کیادنتوژن یها و تومورها ستیدر مخاط دهان ، ک یکیتحر عاتیضا ایها  شنینرمال ورجمله 
 

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

 جلسه 10

 خانم دکتر کردونی  -خانم دکتر درخشان-انم دکتر مهدویخ-مدرسین : آقای دکتر شکیب

 است. پیوستجدول جداگانه موضوع هر جلسه و تاریخ آن در 

 



  تدریس: روش های

به منظور پرسش و پاسخ  small groups تشکیل – اشکال رفع –هر جلسه دیدن الم هایبه صورت عملی کار  – پاسخ و پرسش –سخنرانی 

 و رفع اشکال

 

 وظایف دانشجو:

ضایعات مطرح  نظری مباحث  مرور جهت از الزم آمادگی –شرکت فعال در پرسش و پاسخ  -حضور به موقع با روپوش سفید تمیز در بخش

 حضور فعال در بررسی المهای ضایعات-شده در هر جلسه

 

  :وظایف استاد

 توضیح و رفع اشکال المها -ی از پیش خوانده شده برای دانشجوکلی مباحث نظرمرور

 

  روش های ارزیابی دانشجو:

امتحان -امتحان ورود به بخش  – های تشکیل شده Samll groupرسش از دانشجو در حضور به موقع ، عدم غیبت بیش از یک جلسه و پ

 پایان ترم 
 

  مقررات:
 سحضور فعال و موثر در کال و عدم غیبت در کالس های عملی بیش از یک جلسه -شرکت در امتحان ورود به بخش ، پایان بخش 

 

  حد مجاز غیبت:

 ک جلسهی
 

  قوانین نمره دهی:
 نمره امتحان پایان ترم 14 -پاسخ کالسینمره پرسش و  4 -نمره ورود به بخش 2

 

 منابع:

 به بخش: ورود 

  6، 12، 5بافت شناسی دهان تن کیت، فصول 

 :پایان بخش 

Oral and maxillagacell pathologic Neville , 2016  فقط ضایعات عنوان شده در کالس( 16و  15، 3، 1فصول( 

 
   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 پیوست:

 

( آسیب شناسی دهان دوره دکتری1برنامه کالسهای عملی)  

98-99نیمسال دوم  سال تحصیلی  

(5-1)گروه اول  

 

 

 مدرس عنوان تاریخ روز  ردیف

31/6/98 یکشنبه 1  - امتحان ورود به بخش بافت شناسی 

2/7/98 سه شنبه 2 هیپرکراتوز -لکوادما  - گرانول فوردایس   دکتر کردونی 

7/7/98 یکشنبه 3 کیست رادیکوالر -گرانولوم نوک ریشه    کردونیدکتر  

9/7/98 سه شنبه 4 -کیست گورلین  ادنتوژنیک کراتوسیست  مرادزادهدکتر    

14/7/98 یکشنبه 5             دکتردرخشان  آملوبالستوما 

16/7/98 سه شنبه 6 یونی سیستیک آملوبالستوما  -آملوبالستیک فیبروما   دکتر درخشان 

21/7/98 یکشنبه 7  review - 

23/7/98 سه شنبه 8  دکتر درخشان آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور -تومور پیندبورگ 

28/7/98 یکشنبه 9 میگزوما -ادنتوم    دکترمهدوی 

30/7/98 سه شنبه 10 لیکن پالن -استئومیلیت   دکتر شکیب 

12/8/98 یکشنبه 11 پمفیگوئید-پمفیگوس   دکتر مهدوی 

14/8/98 سه شنبه 12  review - 

19/8/98 یکشنبه 13  - امتحان پایان بخش 



 

( آسیب شناسی دهان دوره دکتری1برنامه کالسهای عملی)  

98-99نیمسال دوم  سال تحصیلی  

(6-10گروه دوم )  

 

 

 مدرس عنوان تاریخ روز  ردیف

26/8/98 یکشنبه 1  - امتحان ورود به بخش بافت شناسی 

28/8/98 سه شنبه 2 هیپرکراتوز -لکوادما  - گرانول فوردایس   دکتر کردونی 

3/9/98 یکشنبه 3 کیست رادیکوالر -گرانولوم نوک ریشه    کردونیدکتر  

5/9/98 سه شنبه 4 -کیست گورلین  ادنتوژنیک کراتوسیست  مرادزادهدکتر    

10/9/98 یکشنبه 5             دکتردرخشان  آملوبالستوما 

12/9/98 سه شنبه 6 فیبروماآملوبالستیک   یونی سیستیک آملوبالستوما  -  دکتر درخشان 

17/9/98 یکشنبه 7  review 
- 

19/9/98 سه شنبه 8  دکتر درخشان آدنوماتوئید ادنتوژنیک تومور -تومور پیندبورگ 

24/9/98 یکشنبه 9 میگزوما -ادنتوم    دکترمهدوی 

26/9/98 سه شنبه 10 لیکن پالن -استئومیلیت   دکتر شکیب 

1/10/98 یکشنبه 11 پمفیگوئید-پمفیگوس   دکتر مهدوی 

3/10/98 سه شنبه 12  review - 

8/10/98 یکشنبه 13  - امتحان پایان بخش 


