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 درس:  شرحی از 

 یعفونت ها , یکولوبولوزوز یعاتضا , یواولسرات یعاتضابا  یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا

و  یستوپاتولوژیکه ی بالینی،نما ین، ارتباط ب یکادنتوژن یتومورها , یکادنتوژن یها یستک, یکادنتوژن

 .باشد یم جراحی و اصول یعاتضا یوگرافیکراد

 



 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

 )یواولسرات یعاتضا (دهان يو تاول يزخم یعاتضا .1

 )یکولوبولوزوز یعاتضا(دهان يو تاول يزخم یعاتضا .2

  یکادنتوژن ینت هاعفو  .3

  یکادنتوژن یها یستك .4

  یکادنتوژن یتومورها .5

 مخاطي – يپوست یعاتضا یپاتولوژ يمبان .6

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



 مهفت جلسه*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 یکادنتوژن یها یستك عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 .را بشناسد و نام ببرد دهان یها یستانواع ك  -1

  .ببرد نام و بشناسد را یکادنتوژن یها یستكانواع  -2

 كند. یفرا توص كیست دانتي ژروس ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 دھژروس را شرح د يدانت یستو درمان ك یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توص كیست رویشي ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -5

 .دھرا شرح د یشيرو یستو درمان ك یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توصادنتوژنیک كراتوسیست  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوات علل -7

 .دھرا شرح د یستكراتوس یکادنتوژن درمانو یکروسکوپيم مشخصات -8

 

 
 

 

 □ركتيرواني ح                       □عاطفي                       □شناختي    حیطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مهشت جلسه*

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 یکادنتوژن یها یستك عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 تواندب یددانشجو با

 كند. یفرا توصكیست ادنتوژنیک ارتوكراتینیزه  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د ینیزهارتوكرات یکادنتوژن یستكدرمان و  یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص سندرم گورلین ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 كند. یفا توصركیست لثه ای نوزادان  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -4

 .دھرا شرح دنوزادان  یلثه ا یستك درمان و یکروسکوپيم مشخصات -5

 كند. یفرا توص بالغین یلثه ا یستك ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -6

 .دھرا شرح دین بالغ یلثه ا یستك و درمان یکروسکوپيم مشخصات -7

 كند. یفرا توص یست پریودنتال طرفيك ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -8

 .دھرا شرح د يطرف یودنتالپر یستكو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-10

   

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 منه *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 كیست های ادنتوژنیک عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند. یفرا توص كیست ادنتوژنیک كلسیفیه ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د فیهیكلس یکادنتوژن یستك درمان و یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص گلندوالر ادنتوژنیک سیست ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د یستس یکگلندوالر ادنتوژنو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -4

 یفرا توصكارسینوم منشا گرفته از كیست های ادنتوژنیک  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 كند.

 .دھرا شرح د یکادنتوژن یها یستمنشا گرفته از ك ینومان كارسدرمو  یکروسکوپيم مشخصات -6

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 دهم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 یکادنتوژن یتومورها عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

                 
 

 را بشناسد و نام ببرد. یکادنتوژن یانواع تومورها -1

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

 .دھرا شرح د آملوبالستوماو درمان  یکروسکوپيمانواع  مشخصات -3

 كند. یفرا توصیوني سیستیک آملوبالستوما  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -4

 .دھرا شرح د یستیکس یونيآملوبالستوما درمان و  یکروسکوپيم مشخصات -5

 ند.ك یفرا توصبدخیم آملوبالستوما  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -6

 .دھرا شرح د یمآملوبالستوما بدخ و درمان یکروسکوپيم مشخصات -7

 كند. یفرا توص كارسینوم ادتنوژنیک سلول روشن  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -8

 .دھرا شرح دسلول روشن  یکادتنوژن ینومكارسو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-10

           

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 میازده *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 یکادنتوژن یتومورها مبحث: عنوان

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند. یفرا توص ادنوماتوئید ادنتوژنیک تومور ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د تومور یکادنتوژن یدادنوماتوئ درمان و یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص كلسیفیهتومور ادنتوژنیک اپیتلیالي  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د یفیهكلس یتلیالياپ یکتومور ادنتوژنو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توصتومور ادنتوژنیک سنگفرشي  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح د يسنگفرش یکتومور ادنتوژن درمان و یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توص آملوبالستیک فیبروما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح د یبروماف یکآملوبالستو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -8

 كند. یفرا توصیبروادنتوما ف یکآملوبالست ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح د یبروادنتوماف یکآملوبالستو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-10

          

 

 

 

          □عاطفي                       □ حیطه :   شناختي

 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 مدوازده *جلسه  

                                                یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 وژنیکتومورهای ادنت عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند. یفرا توص آملوبالستیک فیبرو ساركوما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د ساركوما یبروف یکستآملوبالو  یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص ادنتواملوبالستوما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د ادنتواملوبالستومان و درما یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توصادنتوژنیک فایبروما مركزی  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح د یمركز یبرومافا یکادنتوژن درمانو یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توصادنتوژنیک فایبروما محیطي  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح دادنتوژنیک فایبروما محیطي مان و در یکروسکوپيم مشخصات -8

 كند. یفرا توص ژنیک سلول گرانولرتومور ادنتو ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح د سلول گرانولر یکتومور ادنتوژنو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-10

 كند. یفتوصرا میگزوم ادنتوژنیک  تومور ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 .دھرا شرح د یکادنتوژن یگزومتومور م درمان  و یکروسکوپيم مشخصات-12               

 

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

       بورد. یتو واپروژكتور، تابل یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 مسیزده *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 مخاطي – يپوست یعاتضا یپاتولوژ يمبان عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 

                   
 

 نام ببرد.را بشناسد و  مخاطي – يپوست یعاتانواع ضا -1

 كند. یفرا توص دیسپالزی اكتودرمال ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات  -2

 كند. یفرا توص خال سفید اسفنجي ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د ياسفنج یدخال سفو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توصگزرودرما پیگمانتوزوم  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .كند یفرا توصبیماری داریر  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -6

 كند. یفرا توصسندرم پوتز جگر  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 كند یفرا توصاهلر دانلوس  سندرم ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -8

 كند. یفرا توص اپیدرمولیز بولوزا  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح دبولوزا   یدرمولیزاپو درمان  کروسکوپيیم مشخصات-10

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 مچهارده *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 مخاطي – يپوست یعاتضا یپاتولوژ يمبان عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

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

 دھرا شرح د یگوسپمف درمانو یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص لیکن پالن ینیکيكل یمو عال کیلوژ یوعلل ات  -3

 دھپالن را شرح د یکنودرمان ل یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توص یگوس پارانئوپالستیکپمف ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح د یکپارانئوپالست یگوسپمفو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفا توصد غشای مخاطي ر پمفیگوئی ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح د يمخاط یغشا یگوئیدپمف درمان و یکروسکوپيم مشخصات -8

 كند. یفرا توص یگوئید بولوزپمف ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح د یگوئید بولوزپمفو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -10

 كند. فیرا توص اریتم مولتي فرم ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -11

 .دھرا شرح د فرم يمولت یتمارو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-12

 

 
 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

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

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 مپانزده ه*جلس

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 مخاطي – يپوست یعاتضا یپاتولوژ يمبان عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

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

 دھرا شرح د یازیسپسور یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص لوپوس اریتماتوز ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د یتماتوزلوپوس ارو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توصاسکلروز سیستمیک  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح د یستمیکدرمان اسکلروز سو  یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توصاریتم مهاجر   ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح داریتم مهاجر  و درمان  یکروسکوپيم مشخصات -8

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

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

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


