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 69تعداد فراگیران:

 

 2دندانپزشکی تشخیصی عنوان درس به طور کامل: 
 1تعداد واحد:                            □کار آموزی                 □  عملی                □ نوع درس:                 تئوری
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 □ تکوینی                   □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 درصد از نمره نهایی 1ور و غیاب فعالیت دانشجو انجام تکالیف حض
 .درصد از نمره نهایی 9امتحان میان ترم

 درصد از نمره نهایی1کوئیزهای انجام شده
 درصد از نمره نهایی16امتحان پایان ترم

                □ غلطو صحیح             □چند گزینه ای                      □تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 
  □جور کردنی

                 □غلط و صحیح             □چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 
   □جور کردنی

 

 درس:  شرحی از 
هدف از این درس اشنایی دانشجویان با کیست ها ، تومورها و عفونتهای ادنتوژنیک، ضایعات زخمی وتاولی شایع دهان و مبانی اسیب 

 شناختی ضایعات پوستی مخاطی میباشد 

 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
1.Oral &Maxillofacial Pathology.Last Edition 

2.Martin S. Greenberg,Michael Gkick,Jonathan A. Ship.Burket`s oral medicine.Last Edition 

6.Steven L. Bricker,Robert P. Langlais,Craig S. Miller.Oral diagnosis,oral medicine and treatment 

planning.Last edition 

0.Robert P. Langlais,Craig S. Miller,Jill S. Nield Gehrig.Color atlas of common oral disease.Last edition 

9.Contemporary oral and maxillofacial surgery,Peterson.Last edition 

 

 

 
 

 

 : درس اهداف كلي

 دانشجو بتواند:

  با ویژگي ها وانواع كیست های ادنتوژنیک اشنا شود 

  با ویژگي ها وانواع تومورهای ادنتوژنیک اشنا شود 

 تهای ادنتوژنیک اشنا شود با ویژگي ها وانواع عفون 

 با ضایعات زخمي وتاولي شایع دهان اشنا شود 

  مباني اسیب شناختي ضایعات پوستي مخاطي را بشناسد 

 

 و دوم  جلسه اول*
 دكتر اخوندزاده نام مدرس:

 بیماریهای تاولي مزمن متعدد شایع دهان عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 دانشجو باید بتواند:

 دهان را شرح دهد مزمن متعدد ی تاولي ویژگي بیماریها (1

 اتیولوژی وپاتوژنز هر یک از این بیماریها را بداند  (2

 تظاهرات بالیني هركدام را بشناسد  (3

 یافته های دهاني هر یک را توضیح دهد  (4

 بتواند بین هركدام از این بیماریها و بیماریهای مشابه تشخیص افتراقي مناسب را ارائه دهد (5

 گاهي وپاتولوژی هر كدام را توضیح دهدیافته های ازمایش (6

 نحوه درمان هریک از این بیماریها را بشناسد (7

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                   □شناختي         حیطه :



 سخنراني،پرسش،پاسخ وش آموزشي: ر

 وزشي:لپ تاپ،ویدیو پروژكتور،تابلو وایت بورد وسیله كمک آم

 

 

 

 


