
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

                                                                                               دکتری تخصصی  :آخرین مدرک تحصیلی                         ساره بهمنش  :نام و نام خانوادگی مدرس

   استادیاررتبه دانشگاهی:                   دهان، فک و صورت یها یماریب   رشته تحصیلی:

 

                                                  دکتری حرفه ایمقطع:                                     دندانپزشکی:  رشته تحصیلی فراگیران

 28 تعداد فراگیران:                                                                   ششم ترم:  

 

 2دندانپزشکی تشخیصی عنوان درس به طور کامل: 

  : 0.26تعداد واحد                            □کار آموزی                 □  عملی                □ نوع درس:                 تئوری

تاریخ امتحان میان ترم:                                       98خردادماه زمان خاتمه کالس:                 97بهمن ماه زمان شروع کالس:  

                     مه ی زمان بندی آموزش دانشکدهبر اساس برنا   :تاریخ امتحان پایان ترم 

 

   □ تکوینی                   □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 .........درصد از نمره نهایی10........ فعالیت دانشجو
 .........................درصد از نمره نهایی30امتحان میان ترم..................................

 .............................................درصد از نمره نهاییکوئیزهای انجام شده..........
 ..........................درصد از نمره نهایی60امتحان 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

 

 یعاتضا یشگاهی،آزما ینمونه ها یو بررس وپیکروسکبا م یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا درس:  شرحی از 

 باشد. یم یپاتولوژ یو مبان یاستخوان یاتضا ی،و تاول یزخم

 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
1. Oral and maxillofacial pathology Neville. Last edition 

2. Martin S. Greenburg, Michael Glick, Jonathan A. Ship. Burket's oral medicine. Last 

edition 

3. Steven L. Bricker, Robert P. Langlais, Craig S. Miller. Oral diagnosis, oral medicine 

and treatment planning. Last edition 

4. Robert P. Langlais, Craig S. Miller, Jill S. Nield Gehrig. Color atlas of common oral 

disease. Last edition 

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

 
 

 

 : درس اهداف كلي

 د:باش يم یلنسبت به موارد ذ یشانا يآگاه یشو افزا یاندانشجو یيدوره، آشنا ینا ی یهاز ارا يهدف كل
 دهان یو تاول یزخم یعاتضا-1 

  یکادنتوژن یها، تومورها، عفونت ها یستک -2

 یمخاط یپوست یعاتضا یشناخت یبآس یمبان -3

 

 

 جلسه اول*

 دکتر بهمنش  نام مدرس:

 دهان یزخم یعاتضا  عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 
 بتواند: یددانشجو با 

 یدنما یحتشر با ذکر مثال را یعاتضا ی یهاشکال پا. 

 یدنما یرا طبقه بند یدهان ضایعات. 

 یدمان یححاد و متعدد را تشر یها زخم. 

 .انواع زخم های حاد و متعدد را با ذکر روش تشخیص و درمان نام ببرد 

  افتراق دهد یکدیگرحاد و متعدد را از  یها زخمانواع. 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □ شناختی   حيطه :

 پرسش و پاسخ ی،سخنران  روش آموزشي:

 بورد یتپروژکتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و  وسيله كمك آموزشي:

 

 جلسه دوم*



 دکتر بهمنش:  نام مدرس

 دهان یزخم یعاتضا  عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي:

 بتواند: یددانشجو با 

 یدنما یحراجعه را تشر یزخم ها. 

 .انواع زخم های راجعه را با ذکر روش تشخیص و درمان نام ببرد 

  افتراق دهد دیگریکراجعه را از  یها زخمانواع. 

 یدنما یحمنفرد را تشر  یها زخم. 

 .انواع زخم های منفرد را با ذکر روش تشخیص و درمان نام ببرد 

 افتراق دهد یکدیگررا از  منفرد  یانواع زخم ها.  

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □ شناختیحيطه :   

 پرسش و پاسخ ی،سخنران  روش آموزشي:

 بورد یتپروژکتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و  وسيله كمك آموزشي: 

 

 
 


