
 1دندانپزشکی تشخیصی طرح درس 

                                                                (دوم)جلسه  ضایعات وزیکولوبولوز 1تشخیصی  موضوع درس:

                                                               های دهان و فک و صورت بیماری گروه آموزشی:

                                                                 دکتر پورشهیدی رس:مد

    هدف کلی:

 ح درمان ارائه دهد.زخمهای مزمن و متعدد حفره دهان را افتراق داده  و طردانشجو باید بتواند  

  

   :اهداف ویژه

 در پایان کالس دانشجو باید بتواند:

 .کند و ضایعات ممکن همراه آن را بیان جینجیوایتیس را تشریح کنددسکواماتیو  .1

 عالیم نیکولسکی و آسبو را شرح دهد. .2

 های مزمن و متعدد را نام ببرد. های همراه با زخم انواع بیماری .3

 ، روشهای تشخیصی و طرح درمان آن را توضیح دهد.لگاریس را بشناسد و عالیم بالینیپمفیگوس و .4

 ، روشهای تشخیصی و طرح درمان آن را توضیح دهد.الستیک را بشناسد و عالیم بالینیپمفیگوس پارانئوپ .5

 های تشخیصی و طرح درمان آن را توضیح دهد. ، روشوژتانت را بشناسد و عالیم بالینیپمفیگوس  .6

                                                                              1 تعداد جلسات:

                                                                                                             

    :)استراتژی آموزشی ذکر شود( :روش آموزشی

 سخنرانی ) پاورپوینت صدا گزاری شده(

 

 بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                             پاورپوینت صدا گزاری شده    1    تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                        1             تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی 



                                                                                                             

 ها هم در این قسمت ذکر شود( quiz) نحوه ارزشیابی:

 پاسخ به تکالیف و آزمون   

                                                                                                             

  نمره برای این مبحث:

                                                                                                             نمره 1

                                                                                                             

 ، کار گروهی و ...، همه به تفکیک ذکر شود(quizنمره)نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره آزمون 0.75  

                                                                                                            نمره تکلیف                                                                                               0.25 

                                                                                                             

   منابع آزمون )امتحان(:
 مطالب ارائه شده در کالس اسالید های کالسی و

                                                                                                             

   منابع برای مطالعه بیشتر:

Burket’s ,ORAL MEDICINE , 12th  edition 

 

                                                                                                             

                                                                                                             

 شماره تلفن در صورت صالحدید()ایمیل،  :نحوه ارتباط با استاد

   @hotmail.com20sarapourshahidi   09124760970شماره تماس   
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