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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

  :اول نیم سال:                                     ۳دندانپزشکی تشخیصی نام درس                               

 ۹۶ ورودی:

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظری:                            نواحدتعداد  

  :۰۲۱-۸۸۳۵۱۱۶۳شماره تماس:                            نازنین مهدوینام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 :هدف کلی 

آشنایی با ضایعات تحریکی، خوش خیم و بدخیم اپی تلیالی و مزانشیمی و همچنین ضایعان پیگمانته در دهان و صورت و نحوه برخورد با 

 آنهاو اصول بیوپسی

 

 :اهداف اختصاصی 

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

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

 الزم برای بیماران

 حیح صرخورد حیطه عاطفی: احساس مسئولیت در قبال بیماران به جهت تشخیص زود هنگام ضایعات پیش بدخیم و بدخیم و ب

 دهانی از جمله ضایعات تحریکی با ضایعات بسیار شایع

 

 *معرفي درس-ب

ضایعات خوش خیم و پیش بدخیم و بدخیم با منشا اپی تلیپم دهان و بافت همبند از سه ،  ۳در واحد دندانپزشکی تشخیصی 

مورد توجه قرار رات بالینی و مالحظات جراحی توسط اساتید این سه رشته غییدیدگاه آسیب شناسی و تغییرات هیستوپاتولوژیک، ت

و درک  و مشاهده نمای بالینی آنپرونده بیماربا بررسی  ویان بتوانندجانتظار می رود با دانش کسب شده در این درس دانش می گیرد.

نی و یا ارجاع بیماران را صورت دهند. صحیح از تغییرات میکروسکوپی ایجاد شده تصمیم گیری مناسب در خصوص روند درما
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محتواهای علمی این درس، بصورت فایل های پاورپوینت همراه با صوت طبق جدول زمانی ذیل در اختیار دانشجویان قرار می 

انجام به دانشجویان انتظار می رود با  تکالیف جداگانه ای توسط مدرس مربوطه در نظر گرفته شده ودرسی،  برای هر عنوان گیرد. 

 موقع تکالیف و شرکت فعال در تعامالت نقش موثری در روند یادگیری داشته باشند.

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

مقاله/جزوه/پاورپوینت صداگذاری کتاب/)

 شده/مولتی مدیا یا هر نوع محتوای دیگری(

 

 تاریخ

 درسارایه 

مهلت انجام تکلیف 

 بر حسب روز

ضایعات اگزوفیتیک خارج  ۱

 استخوانی

 

 دکتر پورشهیدی
 ۳فایل پاورپوینت صداگذاری شده به همراه  ۳

 تکلیف

۱6/6/99 روز  ۰۳برای هر تکلیف  

پس از زمان بارگزاری) 

دول زمان بندی(جمطابق   
۲ ۱8/6/99  

۳ ۲۳/6/99  

۴ 

 درخشاندکتر  ضایعات واکنشی

 

 ۳فایل پاورپوینت صداگذاری شده به همراه  ۳

تکلیف  و یک فایل استوری الین و تکلیف 

 وابسته به آن  

۲5/6/99   

هفته برای هر تکلیف و  ۲

هفته برای تکلیف  ۳

 جلسه آخر 

5 ۳۰/6/99  

6 ۱/7/99  

7 6/7/99  

8 

 دکتر منصوریان ضایعات سفید و قرمز
 ۳صداگذاری شده به همراه  فایل پاورپوینت ۳

 تکلیف

8/7/99  

 پایان مهرماه
9 ۱۳/7/99  

۱۰ ۱5/7/99  

۱۱ ۲۰/7/99  

۱۲ 

 دکتر شیرازیان ضایعات پیگمانته
 ۳فایل پاورپوینت صداگذاری شده به همراه  ۳

 تکلیف

۲۲/7/99  

۲7/7/99 ۱۳ پایان مهرماه  

۱۴ ۲9/7/99  

۱5 
ضایعات خوش خیم اپی 

 تلیالی
 دکتر کردونی

 

 به همراه همراه با صوت نتیپاورپو لیجلسه فا ۳

 تکلیف  ۲

6/8/99 روز برای هر تکلیف )  ۲۰ 

 از زمان بارگزاری(

 
۱6 ۱۱/8/99  

۱7 ۱8/8/99  

۱8 

 دکتر مهدوی ضایعات پیش بدخیم 
 ۲فایل پاورپوینت صداگذاری شده به همراه  ۳

 تکلیف

۲۰/8/99 روز  ۲۰برای هر تکلیف  

پس از زمان بارگزاری) 

دول زمان بندی(جمطابق   
۱9 ۲5/8/99  

۲۰ ۲7/8/99  

۲۱ 

 ضایعات بالینی تظاهرات

بدخیم پیش  

 دکتر شیخ بهایی
 ۱فایل پاورپوینت صداگذاری شده به همراه  ۱

 تکلیف
۲/9/99  پایان مهرماه 

۲۲ 
 دکتر شیرازیان

 ۱صداگذاری شده به همراه فایل پاورپوینت  ۱

 تکلیف
۴/9/99  پایان مهرماه 

تظاهرات بالینی ضایعات  ۲۳

 بدخیم اپیتلیالی
 دکتر شکیب

 

تکلیف ۴و  فایل پاورپوینت همراه با صوت ۴  

 

 

9/9/99   

یک هفته برای هر 

 تکلیف

۲۴ ۱۱/9/99  

۲5 ۱6/9/99  

۲6 ۱8/9/99  
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تظاهرات بالینی ضایعات  ۲7

اپیتلیالیبدخیم   دکتر قلی زاده 
 ۱فایل پاورپوینت صداگذاری شده به همراه  ۱

 تکلیف

۲۳/9/99 روز  ۱۴برای هر تکلیف  

پس از زمان بارگزاری) 

دول زمان بندی(جمطابق   ۲8 ۲5/9/99  

ضایعات خوش خیم  ۲9

 مزانشیمی
 دکتر کردونی

جلسه فایل پاورپوینت همراه با صوت و یک  ۲

 تکلیف

۳۰/9/99 هفته برای هر تکلیف ۲   
۳۰ ۲/۱۰/99  

و یک  جلسه فایل پاورپوینت همراه با صوت ۲ ضایعات بدخیم مزانشیمی ۳۱

 تکلیف

7/۱۰/99 هفته برای هر تکلیف ۲   
۳۲ 9/۱۰/99  

انواع بیوپسی و اصول  ۳۳

برخورد با ضایعات 

 پاتولوژیک

 دکتر کریمی

شامل هر دو  فایل پاورپوینت همراه با صوتیک 

تکلیف دوو  جلسه  
۱۴/۱۰/99 روز برای هر تکلیف ۳۰   

۳۴ 
۱6/۱۰/99  

 

 

 ارزشیابي  -د

 د.نمره باقی مانده مربوط به امتحان پایان ترم خواهد بو ۱۰ترم و نمره از نمره نهایی مربوط به امتحان میان  ۱۰

 امتحان میان ترم این واحد به صورت حذفی خواهد بود و شامل  مباحث زیر است: 

 ضایعات اگزوفیتیک خارج استخوانی ) خانم دکتر پورشهیدی( -

 ضایعات واکنشی ) خانم دکتر درخشان( -

 ریان(ضایعات سفید و قرمز ) آقای دکتر منصو -

 ضایعات پیگمانته ) خانم دکتر شیرازیان( -

 ضایعات خوش خیم اپیتلیالی ) خانم دکتر کردونی( -

ل ) هر سوال سوا ۳سواالت امتحان میان ترم و پایان ترم به صورت چهار گزینه ای خواهد بود. و به ازای هر جلسه تدریس،  

 نمره( در نظر گرفته شده. ۲/۰تقریبا 

رفته شده ) گنمره برای تکالیف در نظر  ۵/۲برای هریک از امتحانات میان ترم و پایان ترم تا سقف در خصوص نمره تکالیف، 

کالیف سوال یک سوال را حذف و نمره آن را به  ت ۴نمره(. اساتید در صورت تمایل می توانند  به ازای هر  ۵مجموعا 

 به طرح درس مربوطه مراجعه نمایند. درس اختصاص دهند. دانشجویان می توانند برای دیدن جزئیات نمره هر

 

 

 

 

 

 

 

 


