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 1آسیب شناسی عملی عنوان درس به طور کامل: 
 1 تعداد واحد:

                          آموزش دانشکده یبر اساس برنامه زمانبند :حان تاریخ امت        97ماه  خردادزمان خاتمه کالس:       96ماه  بهمن : زمان شروع کالس
 کد درس:

 

  OSLE □ فعالیت آزمایشگاهی □ حضور و غیاب  □  : نحوه ارزشیابی

  □ OSCE )ارزشیابی بالینی(                     □ Logbook )کارنامه عملکرد(                  □ Portfolio(پوشه کار)                    
□ ationvDirect Obser )چهارگزینه ای □                تشریحی □شفاهی                   □               )مشاهدات مستقیم 
 

 

 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
 

 هایپر كراتوز .1

 نووس .2

 موكوسل .3

 اپولیس فیشوراتوم .4

 پلئومورفیک ادنوما .5

  یوژنیکگرانولوم پ .6

  یطيگرانولوم سلول ژانت مح .7

 كارسینوم سلول سنگفرشي .8

  كارسینوم سلول سنگفرشي متاستاز .9

 لیپوم .10

 ستئوساركوماا .11

 دیسپالزی فیبرو .12

 فیبروم تحریکي .13

 پاپیلومااسکواموس   .14

 كارسینوم سلول بازال .15

 یطيمح یفیهاس یبرومف .16

 ادنوئید سیستیک كارسینوما .17

 شوانوما .18

 

 

 

  جلسه اول*
 كراتوز یپرهاعنوان مبحث:

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

 را توضیح دهد. كراتوز یپرهاخصوصیات  .1

 را توصیف نماید. كراتوز یپرهاهیستوپاتولوژیک نمای  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. كراتوز یپرها .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 
 یکيتحر یبرومفو  یشوراتومف یساپولعنوان مبحث:

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

 را توضیح دهد. یکيتحر یبرومو ف یشوراتومف یساپول خصوصیات .1

 را توصیف نماید. یکيتحر یبرومو ف یشوراتومف یساپولنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. یکيتحر یبرومو ف یشوراتومف یساپول .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 
 یطيمح یفیهاس یبرومفو  یلومااسکواموس پاپعنوان مبحث: 

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

 را توضیح دهد. یطيمح یفیهاس یبرومو ف یلومااسکواموس پاپخصوصیات  .1

 را توصیف نماید. یطيمح یفیهاس یبرومو ف یلومااسکواموس پاپنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. یطيمح یفیهاس یبرومو ف یلومااسکواموس پاپ .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 
 یطيگرانولوم سلول ژانت مح و یوژنیکگرانولوم پ عنوان مبحث:

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

 را توضیح دهد. یطيو گرانولوم سلول ژانت مح یوژنیکگرانولوم پخصوصیات  .1

 را توصیف نماید. یطيو گرانولوم سلول ژانت مح یوژنیکگرانولوم پنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. یطيو گرانولوم سلول ژانت مح یوژنیکگرانولوم پ .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 
 لیپومو  ادنوما یکپلئومورفعنوان مبحث: 

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

 را توضیح دهد. یپومادنوما و ل یکپلئومورفخصوصیات  .1

 را توصیف نماید. یپومادنوما و ل یکپلئومورفنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. یپومادنوما و ل یکپلئومورف .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 
 سلول بازال ینومكارسو موكوسلعنوان مبحث: 

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

 را توضیح دهد. سلول بازال ینومموكوسل وكارسخصوصیات  .1

 را توصیف نماید. سلول بازال ینومموكوسل وكارسنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. سلول بازال ینومموكوسل وكارس .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 
 يسلول سنگفرش ینوممتاستاز كارسو  يسلول سنگفرش ینومكارسعنوان مبحث: 

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

 را توضیح دهد. يسلول سنگفرش ینومو متاستاز كارس يسلول سنگفرش ینومكارسخصوصیات  .1

 توصیف نماید. را يسلول سنگفرش ینومو متاستاز كارس يسلول سنگفرش ینومكارسنمای هیستوپاتولوژیک  .2

را با مشاهده نمای میکروسکوپي  يسلول سنگفرش ینومو متاستاز كارس يسلول سنگفرش ینومكارس .3

 تشخیص دهد.

 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 
 استئوساركوماو  نووسعنوان مبحث: 

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

 را توضیح دهد. نووس و استئوساركوما خصوصیات .1

 را توصیف نماید. نووس و استئوساركومانمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. نووس و استئوساركوما .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:

 

 

  منه*جلسه 
 شوانوماو  یبروف یسپالزیدعنوان مبحث: 

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

 را توضیح دهد. و شوانوما یبروف یسپالزید خصوصیات .1

 را توصیف نماید. و شوانوما یبروف یسپالزیدنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. و شوانوما یبروف یسپالزید .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:

 

 

 

  مده*جلسه 
 ینوماكارس یستیکس یدادنوئعنوان مبحث: 

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



 را توضیح دهد. ینوماکارس یستیکس یدادنوئ خصوصیات .1

 را توصیف نماید. ینوماكارس یستیکس یدادنوئنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. ینوماكارس یستیکس یدادنوئ .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:

 

 
 


