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  ازه این دانشکده است.هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجدانشگاه علوم پزشکی تهران است.  دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

تشخیصی  طرح ردس
نپزشکی   3دندا

 

 ضایعات خوش خیم مزانشیمی : سموضوع در

                                                                 آسیب شناسی دهان و فک و صورت   گروه آموزشي:

                                                         ندا کردونی خوزستانیدکتر  رس:مد

 هدف کلي:

 دهان  یدر حفره  میبا منشاء مزانش میخوش خ عاتیضاویژگیهای بالینی و هیستوپاتولوژیک با پایان کالس از دانشجو انتظار می رود  در

                                                                                                           اصول کلی درمان آنها آشنا شده باشد.ناحیه فک و صورت و و 

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 با منشا عروقی، عضالنی، عصبی، چربی و فیبروبالستی ) شامل لیپوما، لیومیوما، رابدومیوما، همانژیوما   شناخت ضایعات خوش خیم

 (، نوروفیبروم، شوانومفیبروز هیستیوسایتوما مالفورماسیون های عروقی،و

 سایر ضایعات شایع در حفره ی دهانوانایی تمیز این ضایعات از ت 

 میت تشخیص زود هنگام این ضایعاتها 

 نحوه ی برخورد صحیح با این ضایعات 

  یعصب ،یالنعض ،یبا منشا عروق  میخوش خ عاتیضا خصوصیات میکروسکوپیکو  بالینی ، ویژگی هایپاتوژنز، اتیوشناخت، 

 توما،یوسایستیه بروزیف ،یعروق یها ونیومالفورماس ومایهمانژ وما،یرابدوم وما،یومیل پوما،ی) شامل ل یبروبالستیو ف یچرب

 را بداند.شوانوم( بروم،ینوروف

 .به اهمیت بالینی و تشخیص زودهنگام آن ها مسلط باشد 

 ضایعات را متوجه شود.ن  صحیح با این نحوه برخورد ودرما                         

 :مجازی  روش آموزشي

 بارگزاری پاورپوینت همراه با صدا در سامانه نوید به صورتغیر آفالین غیر همزمان  

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                                 جلسه فایل پاورپوینت همراه با صوت ۲بصورت  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 تکلیف یک   که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 ) از زمان بارگزاری( روز برای هر تکلیف ۱۴ زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

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

............................................................................................................................................................................................................................................

                                                                   ................................                                                                                                                                             

 خیر   بلی   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

  نحوه ارزشیابي:

 نمره( ۲/۰تکلیف ) یکنمره( و  ۰.۲) هر سوال  سوال چهار گزینه ای  5نمره به صورت   مجموعا

 در صورت عدم ارسال تکالیف در بازه زمانی مشخص شده، نمره تکالیف به دانشجو اختصاص نخواهد گرفت.

  :نحوه ارتباط با استاد

nkardouni@tums.ac.ir 
 همچنین از طریق ارسال پیام در سامانه نوید

09128177205 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

                                                                                                                                                                                                                                                                  برگزار می گردد.  skyroomدرصورت نیاز جلسه رفع اشکال در بستر 
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