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 درس:  شرحی از 

هان ،دندان و فک و د یهایو درمان نا هانجار یصتشخ یا اصول کلب یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا

 می باشد. صورت

 



 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

 فک و صورت يتکامل یرشد یعاتضا .1

 سندرم ها و شکاف كام ولب  .2

 شکاف كام ولب يجراح یو درمان ها تشخیص .3

 فک و صورت یها یناهنجار یپروتز درمان .4

 ساختمان دندان یصو نقا يتکامل یها ناهنجاری .5

 يدندان یرنگ ها تغییر .6

 ساختمان دندان یصقان  یولوژیکراد تفسیر .7

 

 اول جلسه*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 فک و صورت يتکامل یرشد یعاتضا عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 .نحوه تشکیل فکین ، لب ها و كام را توضیح دهد  -1

 د و نام ببرد.بشناس انواع مختلف شکاف لب و كام را -2

 .را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند یاگلوسمیکرو -3

4- COMMISSURAL LIP PITS را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند. 

5- PARAMEDIAN LIP PITS .را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند 

6- DOUBLE LIP .را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند 



7- LEUKOEDEMA سد و نحوه برخورد با آن را بداند.را بشنا 

8- ANKYLO GLOSSIA را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند. 

 . بداند را آن با برخورد نحوه و بشناسد ماكروگلوسیا را -9

           10- LINGUAL THYROID .را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند 

 

 

 □رواني حركتي                       □   عاطفي                    □شناختي    حيطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

 .بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسيله كمك آموزشي: 

 

 دوم جلسه*

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 فک و صورت يتکامل یرشد یعاتضا عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند. يفرا توص  FISSURED TONGUE ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -1

 كند. يفرا توص  HAIRY TONGUE ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -2

 .دھرا شرح د  HAIRY TONGUEو درمان  يکروسکوپيم مشخصات -3

 كند. يفرا توصVARICOSITIES ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -4

 .دھرا شرح دVARICOSITIES يکروسکوپيم مشخصات -5

 يفرا توصCALIBER-PERSISTENT ARTERY ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -6

 كند.

را شرح CALIBER-PERSISTENT ARTERYو درمان  يکروسکوپيم مشخصات -7

 .دھد

 كند. يفرا توص CORONOID HYPERPLASIA ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -8

 .دھرا شرح دCORONOID HYPERPLASIAو درمان  يکروسکوپيم مشخصات-10

 كند يفرا توص CONDYLAR HYPER PLASIA ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات-11           

 دھرا شرح د CONDYLAR HYPER PLASIAو  يکروسکوپيمشخصات م-12              .

  كند يفرا توص CONDYLAR HYPo PLASIA ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات  -13               

 .دھرا شرح د CONDYLAR HYPo PLASIAو  يکروسکوپيم مشخصات-14               

 كند يفرا توص EXOSTOSES ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات-15          

  دھرا شرح د EXOSTOSES يکروسکوپيمشخصات م-16                 



 كند يفرا توص TORUS PALATINUS ينيکيكل یمو عال كیلوژ يوعلل ات-17 

  دھرا شرح د TORUS PALATINUSو  يکروسکوپيمشخصات م-18        

 كند يفرا توص TORUS MANDIBULARIS ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات-19 

  دھرا شرح د TORUS MANDIBULARIS يکروسکوپيمشخصات م- 20        

 كند يفرا توص EAGLE SYNDROME ينيکيكل یمالو ع یكلوژ يوعلل ات-21 

  دھرا شرح د EAGLE SYNDROME يکروسکوپيمشخصات م   22         

 كند يفرا توص STAFNE DEFECT ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات-23 

  دھرا شرح د STAFNE DEFECTو  يکروسکوپيمشخصات م-24       

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسيله كمك آموزشي:

 

 

 سوم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 و صورتفک  يتکامل یرشد یعاتضا عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند. يفرا توص Developmental cysts ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -1

 دھرا شرح د Developmental cystsو  يکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. يفرا توص Nasopalatine duct cyst ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -3

 .دھرا شرح د Nasopalatine duct cystو درمان  يکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. يفرا توص Median Palatal Cyst ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -5

 .دھرا شرح د Median Palatal Cystو  يکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. يفرا توص Median Mandibular Cyst ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -7

 .دھرا شرح د Median Mandibular Cystو درمان  يکروسکوپيم مشخصات -8

 كند. يفرا توص Follicular Cysts Of The Skin ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات -9

 .دھرا شرح د Follicular Cysts Of The Skinو درمان  يکروسکوپيم مشخصات-10

 كند. يفرا توص Thyroglossal Duct Cyst ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات-11 

 



 .دھرا شرح د Thyroglossal Duct Cyst يکروسکوپيم مشخصات-12               

 

 يفرا توص  BRANCHIAL CLEFT CYST ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات-13

 كند.

 دھرا شرح د  BRANCHIAL CLEFT CYSTو  يکروسکوپيم مشخصات-14

 كند. يفرا توص HEMIHYPERPLASIA ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات-15

 دھرا شرح دHEMIHYPERPLASIA کروسکوپييم مشخصات-16

 يفرا توص Progressive Hemifacial Atrophy ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات-17

 كند.

 دھرا شرح د Progressive Hemifacial Atrophyو  يکروسکوپيم مشخصات-18

را Segmental Odontomaxillary Dysplasia ينيکيكل یمو عال یكلوژ يوعلل ات-19

 كند. يفتوص

را شرح  Segmental Odontomaxillary Dysplasia يکروسکوپيم مشخصات-20

 .دھد

  

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسيله كمك آموزشي:

 

 

 
 


