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: درس اهداف كلي  

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

 و قرمز یدسف یعاتضا .1

 یگمانتهپ یعاتضا .2

 يخارج استخوان یتیکاگزوف یعاتضا .3

 دهان یحفره  یسرطان ها .4

 یتلیالياپ یمو بدخ یمخوش خ یعاتضا .5

 یميمزانش یمو بدخ یموش خخ یعاتضا .6

 یمبدخ یشو پ يواكنش یعاتضا یپاتولوژ .7

 یکپاتولوژ یعاتو درمان ضا ياصول جراح .8

 

 

 نهم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 اپیتلیالي یمخوش خ یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 اندبتو یددانشجو با

 كند. یفرا توص اسکواموس پاپیلوما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د یلومااسکواموس پاپ درمان و یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص وروكا ولگاریس ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د یسوروكا ولگارو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توصزگیل مقاربتي  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح دو درمان زگیل مقاربتي  یکروسکوپيم مشخصات -6



 كند. یفرا توص هک ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح د هکو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -8

 كند. یفرا توص انواع پاپیلومای سینونازال ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح د ینونازالس یلومایانواع پاپو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-11

 كند. یفرا توص زانتومای وروسي فرم ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 .دھرا شرح د درمان زانتومای وروسي فرمو  یکروسکوپيم مشخصات-12               

 كند. یفرا توص وزیسسبورئیک كرات ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13

 .دھرا شرح د سبورئیک كراتوزیسو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-14

 كند. یفرا توص كک و مک ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-15

 .دھرا شرح د كک و مک و درمان  یکروسکوپيم مشخصات-16

 كند. یفرا توص لنتیگو سیمپلکس ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-17

 .دھرا شرح د یمپلکسس یگولنتو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-18

 كند. یفرا توص مالسما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-19

 .دھرا شرح د مالسماو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-21

 كند. یفرا توص ماكول مالنوتیک دهاني ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-21

 .دھرا شرح د نوتیک دهانيماكول مالو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-22

 كند. یفرا توص مالنواكانتومای دهاني ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-23

 .دھرا شرح د يدهان یمالنواكانتوماو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-24

 كند. یفرا توص انواع خال ها ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-25

 .دھرا شرح دا انواع خال هو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-26

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:
 

 

 دهم جلسه*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 یمبدخ یشپ یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با



 .ببرد نام و بشناسد را انھسرطاني حفره د یشپ یعاتضا -1

 سرطاني بشناسد و نام ببرد. یشپ ضایعات سردسته عنوان بهرا  یالکوپالك  -2

 .دھد یحرا توض یابا لکوپالك یدسف یعاتافتراقي ضا یھایصتشخ -3

 .رانام ببرد یالکوپالك میکروسکوپي یھانما یفط -4

 سرطاني بشناسد. یشپ یعاترا به عنوان ضا یاوپالكاریتر -5

 .دھد یحرا توض یتروپالكیابا ار یعات قرمزافتراقي ضا تشخیصهای -6

 رانام ببرد. یتروپالكیاار یکروسکوپينماهای م طیف -7

 ناسد و نحوه برخورد با آن را بداند.را بش یدنيجو یركراتوز ناشي از استعمال تنباكوی غ -8

 .. بداند را آن با برخورد نحوه و بشناسد را انھمخاطي د یرز یبروزف -9

 بداند را آن با برخورد نحوه و بشناسد را آفتاب تابش از ناشي لب تهابال-11           

 

 

 □ي حركتيروان                       □عاطفي                       □شناختي    حیطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

 .بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسیله كمک آموزشي: 

 

 

 یازدهم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 بد خیم اپیتلیالي یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یدبادانشجو 

 كند. یفرا توص اسکواموس سل كارسینوما انواع ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د اسکواموس سل كارسینوما درمان و پیش آگهي انواع و یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص وروكوز كارسینوما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د ینوماوروكوز كارس گهيو پیش آ و درمان یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توصكارسینوم سلول دوكي  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح د يسلول دوك ینومكارس و پیش آگهي درمان و یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توص بازالوئید اسکواموس سل كارسینوما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

را شرح  بازالوئید اسکواموس سل كارسینوما و پیش آگهي و درمان وپيیکروسکم مشخصات -8

 .دھد

 كند. یفرا توص كارسینوم سینوس ماگزیالری ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9



 .دھرا شرح د كارسینوم سینوس ماگزیالری و پیش آگهي و درمان یکروسکوپيم مشخصات-11

 كند. یفرا توص كارسینوم نازوفارنژیال کيینیكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 .دھرا شرح د كارسینوم نازوفارنژیال و پیش آگهي درمانو  یکروسکوپيم مشخصات-12               

 كند. یفرا توص بازال سل كارسینوما انواع ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13

 دھرا شرح د بازال سل كارسینوما درمان و پیش آگهي انواع و یکروسکوپيم مشخصات-14

 كند. یفرا توص مالنوما انواع ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-15

 دھرا شرح د مالنوما درمان و پیش آگهي انواع و یکروسکوپيم مشخصات-16

 كند. یفرا توص كارسینوم سلول مركل ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-17

 دھرا شرح د یش آگهي كارسینوم سلول مركلدرمان و پ و یکروسکوپيم مشخصات-18

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 

 

 همدوازد *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 یميمزانش واكنشي یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند. یفرا توص اپولیس فیشوراتوم ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د درمان اپولیس فیشوراتومو  یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص پایوژنیک گرانولوما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د پایوژنیک گرانولوماو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توصگرانولوم سلول ژانت محیطي  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح ددرمان گرانولوم سلول ژانت محیطي و  یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توص فیبرومای اسیفیه محیطي ینیکيكل یمعال و یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح د فیبرومای اسیفیه محیطيو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -8

 كند. یفرا توص فیبروما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح د فیبروماو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-11



 كند. یفرا توص هایپرپالزی پاپیلری التهابي يینیکكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 .دھرا شرح د درمان هایپرپالزی پاپیلری التهابيو  یکروسکوپيم مشخصات-12               

 كند. یفرا توص تروماتیک نوروما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13

 دھد را شرح درمان تروماتیک نوروماو  یکروسکوپيم مشخصات-14               

 كند. یفرا توص Palisaded Encapsulated Neuroma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -15

 دھرا شرح د Palisaded Encapsulated Neuromaدرمان و  یکروسکوپيم مشخصات-16               

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانوش آموزشي: ر

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 

 

 سیزدهم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 یميمزانش یمخوش خ یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 دبتوان یددانشجو با

 كند. یفرا توص Fibromatosis ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د Fibromatosis درمان و یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص Lipoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د Lipomaو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -4

 كند. یفرا توص Neurilemoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح د Neurilemomaو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توص Neurofibromatosis Type I ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح د Neurofibromatosis Type Iو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-11

را  Multiple Endocrine Neoplasia Type 2B ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 كند. یفتوص

 .دھرا شرح د Multiple Endocrine Neoplasia Type 2Bو  یکروسکوپيم مشخصات-12               

 كند. یفرا توص ORAL FOCAL MUCINOSIS ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13

 دھرا شرح د ORAL FOCAL MUCINOSIS درمان و یکروسکوپيم مشخصات-14



 یفرا توص GRANULAR CELL TUMOR ینیکيكل یمو عال یکلوژ یول اتعل-15

 كند.

 دھرا شرح د GRANULAR CELL TUMOR درمان و یکروسکوپيم مشخصات-16

 كند. یفرا توص  CONGENITAL EPULIS ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-17

 دھرا شرح د  CONGENITAL EPULIS درمان و یکروسکوپيم مشخصات-18

 كند. یفرا توص Giant Cell Fibroma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یواتعلل -19

 دھرا شرح د Giant Cell Fibroma درمان و یکروسکوپيم مشخصات-21

 كند. یفرا توص Fibrous Histiocytoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-21

 دھرا شرح د Fibrous Histiocytoma درمان و یکروسکوپيم مشخصات-22

 كند. یفرا توص Myofibroma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یواتعلل -23

 دھرا شرح د Myofibroma درمان و یکروسکوپيم مشخصات-24

 كند. یفرا توص Neurofibroma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-25

 دھرا شرح د Neurofibroma درمان و یکروسکوپيم مشخصات-26

-Sturge و Hemangioma and Vascular Malformations ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-27

Weber Angiomatosiss كند. یفرا توص 

-Sturge و  Hemangioma and Vascular Malformations درمان و یکروسکوپيم مشخصات-28

Weber AngiomatosisFibromatosis دھرا شرح د 

 دھرح درا ش Nasopharyngeal Angiofibroma درمان و یکروسکوپيم مشخصات-29

 كند. یفرا توص Nasopharyngeal Angiofibroma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-31

 دھرا شرح دLymphangioma درمان و یکروسکوپيم مشخصات-31

 كند. یفرا توص Lymphangioma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-32

 دھرا شرح د Leiomyoma درمان و یکروسکوپيم مشخصات-33

 كند. یفرا توص Leiomyoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ ویعلل ات-34

 دھرا شرح د Rhabdomyoma درمان و یکروسکوپيم مشخصات-35

 كند. یفرا توص Rhabdomyoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-36

 دھرا شرح د Osseous and Cartilaginous Choristomas درمان و یکروسکوپيم مشخصات-35

 كند. یفرا توص Osseous and Cartilaginous Choristomas ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-36

 

 

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 



 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 

 

 

 دهمچهار جلسه*

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 یميمزانش یمخبد یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند. یفرا توص Fibrosarcoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د Fibrosarcoma و پیش آگهي درمان و یکروسکوپيم مشخصات -2

 كند. یفرا توص Malignant Fibrous Histiocytoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

را شرح  Malignant Fibrous Histiocytoma و پیش آگهي و درمان یکروسکوپيم مشخصات -4

 .دھد

 كند. یفرا توصLiposarcoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح دLiposarcoma ن و پیش آگهيدرماو یکروسکوپيم مشخصات -6

 كند. یفرا توص Malignant schwannoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح د Malignant schwannoma و پیش آگهي و درمان یکروسکوپيم مشخصات -8

 كند. یفرا توص Olfactory Neuroblastoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح د Olfactory Neuroblastoma و پیش آگهي و درمان سکوپيیکروم مشخصات-11

 كند. یفرا توص Angiosarcoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 .دھرا شرح د Angiosarcoma و پیش آگهي درمان و یکروسکوپيم مشخصات-12               

 كند. یفرا توص Kaposi's Sarcoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13

  دھرا شرح د Kaposi's Sarcoma و پیش آگهي درمان و یکروسکوپيم مشخصات-14

 كند. یفرا توص Leiomyosarcoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-15

  دھرا شرح د Leiomyosarcoma و پیش آگهي درمان و یکروسکوپيم مشخصات-16

 كند. یفرا توص Rhabdomyosarcoma ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-17

 دھرا شرح د Rhabdomyosarcoma و پیش آگهي درمان و یکروسکوپيم مشخصات-18

 كند. یفرا توص Metastases to the Oral Soft Tissues ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -19

 دھرا شرح د Metastases to the Oral Soft Tissues درمان و پیش آگهي و یکروسکوپيم مشخصات -21

 



 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله كمک آموزشي:

 

 

 

 

 
 


