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  نشکده است.ه این دادانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجاز دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

            

 بسمه تعالي

تشخیصی  طرح ردس
نپزشکی    3دندا

 ضایعات و اکنشی موضوع درس:

 آسیب شناسی دهان و فک و صورتگروه آموزشي: 

                                                                                                                           درخشانسمیرا خانم دکتر مدرس: 

 هدف کلي:

                                                                                                             یا واکنشی در حفره دهان reactiveآشنایی و شناخت ضایعات 

                                                                                                                                                                                                        

 اهداف ویژه:

 شاملدهان  حفره ی در توانایی تشخیص ضایعات تحریکی 

  ،فیبروم تحریکی 

  ،پایوژنیک گرانولوما 

  ،گرانولوم سلول ژانت پریفرال 

  ،اسیفایینگ فایبروم پریفرال 

  ،ژانت سل فایبروم 

  ،نرومای تراماتیک 

  ،اپولیس فیشوراتوم 

 هایپرپالزی پاپیلوماتوز التهابی  

 شناخت نمای کلینیکال و هیستوپاتولوژیک این ضایعات 

  افتراق این ضایعات از سایر ضایعات خارج استخوانی در حفره دهان 

 نحوه برخورد صحیح با این ضایعات و درمان مناسب آن 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 غیرهمزمان)آفالین با استفاده از نوید(

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

لسه استوری و یک ججلسه پاورپوینت همراه با صدا  3 د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 الین
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   که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

م ر پایان تردره مستقیم ) که پاسخ به آن الزامی و جزئی از فرایند یادگیری می باشد اما نم هر جلسه یک تکلیف :تکلیف شامل 4 

ره مربوط به جلسه نم 0.6) تکلیف آخر  پاسخ به سواالت مربوط به  کیس های استوری الین شامل چهارمو تکلیف جلسه  ندارد(

  نمره پایان ترم شامل می باشد(.  20آخر را از 

 

 دو هفته  رای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف:مان تقریبی بز -

 

ن درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزما -

  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

 خیر
 

  

 خیر  بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 :امتحان پایان ترم
 سوال در آزمون  9سوال تستی در آزمون پایانی :  3نمره شامل  6/0هر جلسه 

 نمره را شامل می شود 6/0جلسه چهارم پاسخ به تکلیف 

 نمره به ازای هر تکلیف  2/0 رپاسخ به تکالیف سه جلسه اول کس تاخیر در پاسخ تکالیف  یا عدم

  :نحوه ارتباط با استاد

 از طریق پیام در سامانه نوید 

 از طریق ایمیل: sderakhshan@tums.ac.ir  

  09127371879از طریق تلفن 

mailto:sderakhshan@tums.ac.ir
mailto:sderakhshan@tums.ac.ir
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 .نماییدر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج د

دور اشکال مق رای رفعنیز ب روش های ذکر شده در آیکون قبلی همچنین ر کلیه ایام هفته ومراجعه حضوری دانشجویان برای رفع اشکال د

                                                                                                                                                                                                                                                                    می باشد. 


