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                                                                           یتخصص یدکتر    آخرین مدرک تحصیلی:                                               صدیقه خیراندیش   :نام و نام خانوادگی مدرس
    یاراستاد رتبه دانشگاهی:                                                   اسیب شناسی فک و صورترشته تحصیلی: 

 

                                     پنجم ترم:                          یحرفه ا یکترد    مقطع:                                      پزشکیدندانرشته تحصیلی فراگیران: 
 28 تعداد فراگیران:

 

 1 یصیتشخ یدندانپزشک عنوان درس به طور کامل:

 /.18تعداد واحد:                            □کار آموزی                 □  عملی                □ نوع درس:                 تئوری

    حان میان ترم:         تاریخ امت         97ماه یدزمان خاتمه کالس:               97مهر ماه  زمان شروع کالس:   
 آموزش دانشکده یبر اساس برنامه زمانبند پایان ترم: 

 

 □ تکوینی                   □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 .......درصد از نمره نهایی10فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب ..........
 ..........................درصد از نمره نهایینا مشخص امتحان میان ترم.................................
 ....درصد از نمره نهایی.........................نا مشخص کوئیزهای انجام شده...........................
 ...............................درصد از نمره نهایینا مشخص امتحان پایان ترم...............................
                 □غلطو صحیح             □چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان میان ترم        شفاهی 

  □جور کردنی

غلط                  و صحیح             □چند گزینه ای                     □تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم        شفاهی 
   □جور کردنی

 

 درس:  شرحی از 
مشاوره و یمار،ب ی ینهمعا یمار،برخورد با ب یبا چگونگ یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا دهان، اصول  یآناتوم ی،شناس یفتوص ارجاع، 

باشد یم یپاتولوژ یو مبان یوپسیب  

 ج



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
 

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

2. Oral and maxillofacial pathology, Neville. Last edition. 
3.Contemporary oral and maxillofacial surgery, Peterson. Last edition 

 
 

 

: درس اهداف كلي  

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

 يارتباط یو اصول آن و مهارت ها ینهمعا -

 ینهمعا یانواع روش ها -2

 يو ذهن ینيع یمعال -3

 و ارجاعاصول مشاوره  -4

 دهان یعيطب یشاخص ها -5

 و اصول افتراق آنها يگردن یانواع توده ها -6

 دهان، فک و صورت یپاتولوژ يمبان -7

 یوپسياصول ب -8

 یوپسيو ب یتولوژیبا س یيآشنا -9

 یدر پاتولوژ یصيتشخ یننو یروش ها -11

 

 هفتم جلسه*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

                               دهان،فک و صورت یپاتولوژمباني  عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 مقدمه ای از پاتولوژی را شرح دهد. .1

 انواع رشته های پاتولوژی را بشناسد و نام ببرد. .2

 نحوه ارسال نمونه ها را به آزمایشگاه شرح دهد. .3

 یوپسي را بشناسد.انواع ب .4

 



 هشتم و نهم جلسه*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

                                یدر پاتولوژ یصيتشخ یننو یروش هایوپسي و و ب یتولوژیبا س یيآشنا عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 را نام ببرد. بیوپسي و سیتولوژی انواع - 1

 .دھد را شرح مراحل اماده سازی بافت و تهیه الم -2

 . یدنما مقایسه مھبا  وھدرا شرح د یصيتشخ یننو یروش ها -3

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    حیطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

 .بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، وه كمک آموزشي: وسیل

 

 

 

 

 

 

 
 


