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 درس:  شرحی از 

 یستمیکو س زهیلوکال یعاتانواع ضا یصوتشخ یربااصول تفس  یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا

 می باشد. فک وصورت یهناح یرکنندهدرگ

 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
 

1.Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations, Regezi. Last edition. 

 .Oral and maxillofacial pathology, Neville. Last edition.2 

 
 

 

: درس اهداف كلي  

 :مي باشد یلآگاهي با موارد ذ یشو افزا یاندانشجو یيدوره، آشنا ینا ی یههدف كلي از ارا

 يافتراق  یصو نحوه تشخ یوگرافيراد یها یلمف یراصول تفس                     

 كرونال،  ی، پر یکالاپ یپر یولوسنتراد یعاتو ضا یکنرمال آناتوم یها یاسیونوار  شناخت

              ینتررادیکوالرا

 الكوالر    يو مولت با حدود نامشخص ولوسنتیراد ضایعاتPunched out   

 مانند بدون ارتباط با دندان                              یستك یولوسنتراد ضایعات  

 یزهجنرال یولوسنتراد ضایعات  

 یکالاپ یپر یواپکراد ضایعات             

 در ارتباط با دندان          یکسدم ضایعات  

 بدون ارتباط با دندان یکسدم ضایعات  

 منفرد و متعدد یواپکراد ضایعات  

 یزهجنرال یواپکراد ضایعات     

 استخوان فک بیماریهای  

 

 

 

 

 

 

 

 



 یازدهم جلسه*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 استخوان فک یماریهایب عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 ببرد نام و بشناسد را انھحفره د استخوان یعاتضا -1

 كند. یفرا توص استئوژنزیس ایمپرفکتا ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات . -2

 دھرا شرح د یمپرفکتاا یساستئوژنز درمانو یکروسکوپيم مشخصات -3

 كند. یفرا توص بیماری استخوان مرمری ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -4

 .دھرا شرح د یاستخوان مرمر یماریو درمان ب وسکوپيیکرم مشخصات -5

 كند. یفرا توصدیسپالزی كلیدو كرانیال  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -6

 .دھرا شرح د یالكران یدوكل یسپالزید درمانو یکروسکوپيم مشخصات -7

 كند. یفرا توص استئولیز وسیع ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -8

 .دھرا شرح د استئولیز وسیعرمان و د یکروسکوپيم مشخصات -9

 كند. یفرا توص استئواسکلروز ایدیوپاتیک  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -10

 .دھرا شرح د  یدیوپاتیکو درمان استئواسکلروز ا یکروسکوپيمشخصات م -11

 كند. یفرا توصپاژت  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -12

 .دھرا شرح د  پاژت درمانو یکروسکوپيمشخصات م  -13

 كند. یفرا توصگرانولوم سلول ژانت مركزی   ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات  -14

 .دھرا شرح د  یگرانولوم سلول ژانت مركز درمانو یکروسکوپيمشخصات م -15

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    حیطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

 .بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسیله كمک آموزشي: 

 

 

 

 

 

 



 دوازدهم جلسه*

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 استخوان فک یماریهایب عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 

 كند. یفرا توص بیسمچرو ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات . -1

 دھرا شرح د یسمچروب درمانو یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص كیست تروماتیک استخوان ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -3

 .دھاستخوان را شرح د یکترومات یستو درمان ك یکروسکوپيم مشخصات -4

 د.كن یفرا توص آنوریسمال ياستخوان یستك ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -5

 .دھرا شرح د یسمالآنور ياستخوان یستك درمانو یکروسکوپيم مشخصات -6

  .ببرد نام و بشناسد را انواع ضایعات فیبرو اسئوس فکین -7

 كند. یفرا توص دیسپالزی فیبرو ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -8

 .دھرا شرح د یبروف یسپالزیدو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -9

 كند. یفرا توص سمنتواسئوس دیسپالزی نیکيیكل یمو عال یکلوژ یوات علل -10

 .دھرا شرح د یسپالزیسمنتواسئوس دو درمان  یکروسکوپيمشخصات م -11

 كند. یفرا توص اسیفاینگ فایبروما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -12

 .دھرا شرح د یبرومافا یفاینگاس درمانو یکروسکوپيمشخصات م  -13

 

 
 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 

 

 

 

 

 



 سیزدهم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 ان فکاستخو یماریهایب عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند. یفرا توص فیبروم اسیفیه جوانان  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات . -1

 دھرا شرح دجوانان   یفیهاس یبرومف درمانو یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توصاستئوما  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -3

 .دھرا شرح داستئوما  و درمان  یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توص سندرم گاردنر ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -5

 .دھرا شرح دسندرم گاردنر  درمانو یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توص استئوبالستوما و استئویید استئوما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -7

 .دھرا شرح د استئوما ییداستئوبالستوما و استئوو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -8

 كند. یفرا توصسمنتوبالستوما  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -9

 .دھرا شرح دسمنتوبالستوما و درمان  یکروسکوپيمشخصات م -10

 كند. یفرا توص كندروما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -11

 .دھرا شرح د كندروما درمانو یکروسکوپيمشخصات م  -12

 كند. یفرا توص ندرو میگزویید فیبروماك ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات  -13

 .دھرا شرح د یبروماف یگزوییدكندرو م درمانو یکروسکوپيمشخصات م -14

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد یتابلو واپروژكتور، ت یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 

 

 

 

 

 

 

 



 چهاردهم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 استخوان فک یماریهایب عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند. یفرا توص كندرومتاپالزی ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات . -1

 دھرا شرح د یكندرومتاپالز درمانو یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص ومادسموپالستیک فیبر ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -3

 .دھرا شرح د یبروماف یکدسموپالستو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توصاستئوساركوم  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -5

 .دھا شرح دراستئوساركوم سندرم  درمانو یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توص كندروساركوم ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -7

 .دھرا شرح دكندروساركوم و درمان  یکروسکوپيم مشخصات -8

 كند. یفرا توص Mesenchymal condrosaecoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -9

 .دھرا شرح د Mesenchymal condrosaecomaو درمان  یکروسکوپيمشخصات م -10

 كند. یفرا توص تومورهای متاستاتیک به فک ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -11

 .دھرا شرح د به فک یکمتاستات یتومورها درمانو یکروسکوپيمشخصات م  -12

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و ک آموزشي:وسیله كم

 

 
 


