
 طرح دوره 

 

 

 نام درس:

 2آسیب شناسی عملی  
 

  نحوه ارائه درس:
 Small groupsعملی به صورت 

 

 تعداد واحد:

 واحد 1 
 

  گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 گروه آسیب شناسی دهان و فک و صورت

 

  مسئول درس:

دکتر درخشان همچنین ایمیل معاون گروه  و مهدوی)مدیرگروه(سرکار خانم دکتر بخش آسیب شناسی به صورت حضوری  
sderakhshan@tums.ac.ir 

 

 پیش نیاز:

 )همنیاز( 5دندانپزشکی تشخیصی /  4دندانپزشکی تشخیصی /  3دندانپزشکی تشخیصی /  1آسیب شناسی عملی  

 

 

  اهداف کلی:

 ت در ناحیه ی دهان و فک و صورتسخآشنایی با ضایعات تحریکی، خوش خیم و بدخیم اپی تلیالی،  بافت نرم و بافت 

 

    اهداف اختصاصی:

 حیطه شناختی: 

 تشخیص و تمیز ضایعات ذکر شده و افتراق بین آنها توانایی  

 :حیطه رفتاری  

  ت و همچنین بزاقی و انجام بهترین ختلیالی، بافت نرم و بافت سکسب مهارت الزم در جهت برخورد با انواع ضایعات اپی

 برخورد درمانی الزم برای بیماران

 حیطه عاطفی:  

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

  ضایعات بسیار شایع دهانی از جمله ضایعات تحریکی
 

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

 خانم دکتر درخشان -کردونیخانم دکتر -آقای دکتر شکیب-مهدوی مدرسین : خانم دکتر -جلسه 10

 است. پیوستموضوع هر جلسه و تاریخ آن در دو جدول جداگانه برای گروه اول و دوم -
 

 



 روش های تدریس:

 به منظور پرسش و پاسخ و رفع اشکال small groups تشکیل – اشکال رفع – عملی های الم دیدن – پاسخ و پرسش –سخنرانی 

 

 

 وظایف دانشجو:

 مطرح ضایعات 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-جلسه هر در شده

 

  :وظایف استاد

 توضیح و رفع اشکال المها -کلی مباحث نظرثی از پیش خوانده شده برای دانشجو مرور

 

  روش های ارزیابی دانشجو:

امتحان  -پایان ترمامتحان  -شرکت در برنامه پاس و گزارش نویسی طبق برنامه – های تشکیل شده Samll groupپرسش از دانشجو در 

 ورود به بخش
 

 مقررات:

 سحضور فعال و موثر در کال، عدم غیبت در کالس های عملی بیش از یک جلسه 

  پایان بخش شرکت در امتحان 

 

  حد مجاز غیبت:

 یک جلسه
 

  قوانین نمره دهی:
 نمره امتحان پایان ترم 14  -نمره پاس و گزارش نویسی 2-نمره پرسش و پاسخ کالسی 4

 

  منابع:

Oral and maxillagacell pathologic Neville , 2016   10،14،11، 12فصول 

 )فقط ضایعات عنوان شده در کالس( 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



)گردش اول( 2برنامه کالس آسیب شناسی دهان و فک و صورت عملی   

 

   

  

  

 مدرس عنوان ضایعه تاریخ روز جلسه

 دکتر کردونی پاپیلری هایپرپالزی کام –فیبروز تحریکی  27/11/98 یک شنبه 1

 دکتر درخشان محیطی گرانولوم سل ژانت  –پایوژنیک گرانولوم 29/11/98 شنبه سه 2

 دکتر کردونی اسی فاینگ فایبرومای محیطی 4/12/98 یک شنبه 3

 دکتر درخشان نووس اینترادرمال –پاپیلوما 6/12/98 شنبه سه 4

 دکتر مهدوی به گره ی لنفاوی SCCمتاستاز -اسکواموس سل کارسینوما 11/12/98 یک شنبه 5

 13/12/98 شنبه سه 6
Review --- 

 دکتر شکیب بازال سل کارسینوما –شوانوما 20/12/98 شنبه سه 7

 دکتر مهدوی فیبروز دیسپالزی –سمانتی فاینگ فایبرومای مرکزی  25/12/98 شنبه یک 8

 دکتر شکیب استئوسارکوما -کندروسارکوما 17/1/99 یک شنبه 9

 دکتر درخشان پلئومورفیک آدنوما -موکوسل 19/1/99 سه شنبه 10

 دکتر کردونی تومور وارتین -آدنوئید سیستیک کارسینوما 24/1/99 یکشنبه 11

 26/1/99 سه شنبه 12
Review 

--- 

  امتحان 31/1/99 یکشنبه 13



)گردش دوم( 2برنامه کالس آسیب شناسی دهان و فک و صورت عملی   

 

 

  
 

 

 مدرس عنوان ضایعه تاریخ روز جلسه

کردونی دکتر پاپیلری هایپرپالزی کام –فیبروز تحریکی  7/2/99 یک شنبه 1  

 درخشان دکتر محیطی گرانولوم سل ژانت  –پایوژنیک گرانولوم 9/2/99 شنبه سه 2

 کردونی دکتر اسی فاینگ فایبرومای محیطی 14/2/99 یک شنبه 3

 درخشان دکتر نووس اینترادرمال –پاپیلوما 16/2/99 شنبه سه 4

 مهدوی دکتر به گره ی لنفاوی SCCمتاستاز -اسکواموس سل کارسینوما 21/2/99 یک شنبه 5

 23/2/99 شنبه سه 6
Review --- 

 شکیب دکتر بازال سل کارسینوما –شوانوما 28/2/99 شنبه سه 7

 مهدوی دکتر فیبروز دیسپالزی –سمانتی فاینگ فایبرومای مرکزی  30/2/99 شنبه یک 8

 شکیب دکتر استئوسارکوما -کندروسارکوما 6/3/99 یک شنبه 9

 درخشان دکتر پلئومورفیک آدنوما -موکوسل 11/3/99 سه شنبه 10

 کردونی دکتر تومور وارتین -آدنوئید سیستیک کارسینوما 13/3/99 یکشنبه 11

 18/3/99 سه شنبه 12
Review 

---- 

  امتحان 20/3/99 یکشنبه 13


