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 درس:  شرحی از 

آن،  دندانپزشکی حظاتالو م یتظاهرات دهان یستمیک،س یها یماریبا ب یاندانشجو ییدرس آشنا ینهدف از ا

 یدندانپزشک کلینیکدر یستمیکس یمارانب یمشکل و مشاوره برا یاداره  یمارستان،در ب یو روند بستر یرشپذ

 .یباشدم

 



 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

 یکاختااللت هماتوژن -1

 و تظاهرات دهاني و مالحظات دندانپزشکي آن یمنيو ا یآلرژ -2

 و تظاهرات دهاني و مالحظات دندانپزشکي آن نيالعض-عصبي یها یماریب -3

 سرطان وعوارض ناشي از درمان آن -4

 اعضا و تظاهرات دهاني و مالحظات دندانپزشکي آن یوندپ -5

 و تظاهرات دهاني و مالحظات دندانپزشکي آن یهكل یها یماریب -6

 یستمیکس یمارانجراحي در ب یرتداب -7

 یشگاهيآزما یتست ها یراصول تفس -8

 یمارستاندر ب یمارب یصو ترخ ید بسترو رون یرشاصول پذ -9

 یبستر یماراندندانپزشکي ب یمشاوره  یبا نحوه  یيآشنا -10

 

 دهمسیز جلسه*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 یکت هماتوژنالالاخت عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 .كند یفرا تعر یکوژناختالالت همات انواع -1

 .كند یفرا تعر یدیلنفوئ یپرپالز هایپر -2

 انمي را تعریف كند. -3



 تاالسمي را تعریف كند. -4

 نوتروپني را تعریف كند. -5

 لوكمي را تعریف كند. -6

 لنفوم را تعریف كند. -7

 انواع لنفوم را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند -8

 .ا بداندرا بشناسد و نحوه برخورد با آن ر يانواع لوكم  -9

 را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند. يانمانواع  -10

 . بداند را آن با برخورد نحوه و بشناسد راي تاالسم -11

 بداند را آن با برخورد نحوه و بشناسد را یدیلنفوئ یپرپالز یپرها-12

 را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند ينوتروپن- -13        
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