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 شرحی از درس
و  یکنژادنتو یو تومورها اپیکال،کیستها یپر طی،ضایعاتمخا ی،پوستیتکامل-شدیر یعاتبا ضا یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا

 می باشد. آنها یکروسکوپیم ینما یبررس

 
 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:

 

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

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

 

 

 

 

 



 : درس اهداف كلي

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

 پالن یکنل .1

 پمفیگوس .2

 پمفیگوئید .3

 یکالاپ یپر گرانولوم .4

 یکالاپ یپر كیست .5

  یستكراتوس ادنتوژنیک .6

 استئومیلیت .7

 آملوبالستوما .8

 آملوبالستوما یستیکس یوني .9

 یبروماف آملوبالستیک .11

 ادنتوما .11

 یفیهكلس یکادنتوژن كیست .12

 تومور یکادنتوژن ادنوماتوئید .13

 یگزومام ادنتوژنیک .14

 یفیهكلس یتلیالياپ یکادنتوژن تومور .15

 

 

 

  جلسه اول*
 پالن یکنل عنوان مبحث:

 شناختي، عاطفي، رواني حركتي(: )براساس سه حیطه اهداف آموزشياهداف اختصاصي

 خصوصیات لیکن پالن را توضیح دهد. .1

 هیستوپاتولوژیک لیکن پالن را توصیف نماید.نمای  .2

 لیکن پالن را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. .3

 نموده و نامگذاری نماید. تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم .4

 

 اسالید -سخنراني – مشاهده میکروسکوپيروش آموزشي: 

 كامپیوتر -وپویدئو میکروسک -ویدئو پروژكتور –میکروسکوپ وسیله كمک آموزشي: 



 ساعت 2 زمان جلسه:

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 آزمایشگاه پاتولوژی مکان تدریس:

 

  دوم*جلسه 
 پمفیگوئیدو  یگوسپمفعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حركتي(

 را توضیح دهد.یگوئید و پمف یگوسپمفخصوصیات  .1

 را توصیف نماید.یگوئید و پمف یگوسپمفنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد.یگوئید و پمف یگوسپمف .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني – مشاهده میکروسکوپيروش آموزشي: 

 كامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژكتور –میکروسکوپ وسیله كمک آموزشي: 

 ساعت 2 زمان جلسه:

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 آزمایشگاه پاتولوژی مکان تدریس:

 

 

  سوم*جلسه 
 یکالاپ یپر كیستو  یکالاپ یگرانولوم پرعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حركتي(

 را توضیح دهد.یکال اپ یپر یستو ك یکالاپ یگرانولوم پرخصوصیات  .1

 را توصیف نماید.یکال اپ یپر یستو ك یکالاپ یگرانولوم پرنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد.یکال اپ یپر یستو ك یکالاپ یگرانولوم پر .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني – مشاهده میکروسکوپيروش آموزشي: 

 كامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژكتور –میکروسکوپ وسیله كمک آموزشي: 

 ساعت 2 زمان جلسه:

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ آموزشي دانشجو:فعالیت 

 آزمایشگاه پاتولوژی مکان تدریس:

 

 



 چهارم*جلسه 
 استئومیلیتو  یستكراتوس یکادنتوژنعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حركتي(

 را توضیح دهد.یلیت و استئوم یستكراتوس یکادنتوژنخصوصیات  .1

 را توصیف نماید.یلیت و استئوم یستكراتوس یکادنتوژننمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد.یلیت و استئوم یستكراتوس یکادنتوژن .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني – يمشاهده میکروسکوپروش آموزشي: 

 كامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژكتور –میکروسکوپ وسیله كمک آموزشي: 

 ساعت 2 زمان جلسه:

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 آزمایشگاه پاتولوژی مکان تدریس:

 

 

  پنجم*جلسه 
 آملوبالستوما یستیکس یونيو  آملوبالستوماعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حركتي(

 را توضیح دهد. آملوبالستوما یستیکس یونيآملوبالستوما و خصوصیات  .1

 را توصیف نماید. آملوبالستوما یستیکس یونيآملوبالستوما و نمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. آملوبالستوما یستیکس یونيآملوبالستوما و  .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني – مشاهده میکروسکوپيروش آموزشي: 

 كامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژكتور –میکروسکوپ وسیله كمک آموزشي: 

 ساعت 2 زمان جلسه:

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ عالیت آموزشي دانشجو:ف

 آزمایشگاه پاتولوژی مکان تدریس:

 

 

  ششم*جلسه 
 ادنتوماو  یبروماف یکآملوبالستعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حركتي(

 را توضیح دهد. و ادنتوما یبروماف یکآملوبالستخصوصیات  .1



 را توصیف نماید. و ادنتوما یبروماف یکآملوبالستنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. و ادنتوما یبروماف یکآملوبالست .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني – مشاهده میکروسکوپيروش آموزشي: 

 كامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژكتور –میکروسکوپ وسیله كمک آموزشي: 

 ساعت 2 زمان جلسه:

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 آزمایشگاه پاتولوژی مکان تدریس:

 

 

 هفتم*جلسه 
 تومور یکادنتوژن ادنوماتوئیدو  یفیهكلس یکادنتوژن یستكعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حركتي(

 را توضیح دهد. تومور یکادنتوژن یدو ادنوماتوئ یفیهكلس یکادنتوژن یستكخصوصیات  .1

 توصیف نماید. را تومور یکادنتوژن یدو ادنوماتوئ یفیهكلس یکادنتوژن یستكنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. تومور یکادنتوژن یدو ادنوماتوئ یفیهكلس یکادنتوژن یستك .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني – مشاهده میکروسکوپيروش آموزشي: 

 كامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژكتور –میکروسکوپ وسیله كمک آموزشي: 

 ساعت 2 زمان جلسه:

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 آزمایشگاه پاتولوژی مکان تدریس:

 

 

  هشتم*جلسه 
 یفیهكلس یتلیالياپ یکادنتوژن تومورو  یگزومام یکادنتوژنعنوان مبحث: 

 اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حركتي(اهداف 

 را توضیح دهد.یفیه كلس یتلیالياپ یکو تومور ادنتوژن یگزومام یکادنتوژنخصوصیات  .1

 را توصیف نماید.یفیه كلس یتلیالياپ یکو تومور ادنتوژن یگزومام یکادنتوژننمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد.یفیه كلس یتلیالياپ یکو تومور ادنتوژن یگزومام یکادنتوژن .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني – مشاهده میکروسکوپيروش آموزشي: 



 كامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژكتور –میکروسکوپ وسیله كمک آموزشي: 

 ساعت 2 زمان جلسه:

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 آزمایشگاه پاتولوژی مکان تدریس:

 
 


