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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت آموزشی

 پزشکیعلوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

 3 تشخیصی دندانپزشکی درس )ترکیبی/مجازی( دوره طرح فرم

 

 اطالعات مربوط به واحد درسی

 پیش نیاز درس کد عنوان کامل درس
 تعداد کل واحد

 نیمسال تحصیلی دورهزمان خاتمه  دورهزمان شروع 
 عملی نظری

دندانپزشکی 

 3تشخیصی 
 99دی ماه  99مهرماه   2  28972

0011-0399 

 نیمسال اول

 

 

 اطالعات مربوط به استاد)اساتید(
نام و نام خانوادگی استاد مسئول و 

 درس همکار )اساتید(استاد
و آخرین مدرک  

 تحصیلیرشته 
 رتبه

 دانشگاهی
 همراه شماره تلفن پست الکترونیک گروه آموزشی

       استاد مسئول

استاد )اساتید( 
 همکار

 صدیقه خیراندیش-0
آسیب  متخصص

شناسی دهان ، فک و 

 صورت

 استادیار
 ، دهان شناسی آسیب

 صورت و فک
S.kheirandish.bpums.ac.ir 09126025653 
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2-      

3-      

 

 

 اطالعات مربوط به فراگیران
 تعداد ترم تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 32 هفتم بالینی دندانپزشکی عمومی

 

 

 

اطالعات مربوط به نحوه 

 کالسجلسات برگزاری 

 ) لینک کالس ( محل تشکیل برگزاری ساعتتاریخ و  تعداد کالس جلسات

 حضوری
 0- 

2- 

3- 

 

 *غیر حضوری همزمان
 0- 

2- 

3- 

 

 **غیر حضوری غیر همزمان
 0- 

2- 

3- 

 

 : جلسات آنالین که دانشجو و مدرس بصورت همزمان در فضای مجازی حضور دارند*

 ، لینک و ....CDپوینت، پادکست ، پاورمولتی مدیا ، در اختیار قرار دادن محتوا در قالب  یاجلسات آفالین  بصورت: **
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 دوره کلیاطالعات مربوط به شرح درس، هدف 

 شرح درس
 یعاتضا یوگرافیکو راد یستوپاتولوژیکه ی بالینی،نما یندهان، ارتباط ب یمو بد خ یمخوش خ یعاتبا ضا یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا

 .باشد یم جراحی و اصول یتیکو اگزوف یگمانتهو قرمز، پ یدسف یعاتدهان، ضا

 هدف کلی

 

 :باشد می ذیل موارد با آگاهی افزایش و دانشجویان آشنایی دوره، این ی ارایه از کلی هدف      

 قرمز و سفید ضایعات (0

 پیگمانته ضایعات (2

 استخوانی خارج اگزوفیتیک ضایعات (3

 دهان ی حفره های سرطان (0

 اپیتلیالی بدخیم و خیم خوش ضایعات (5

 مزانشیمی بدخیم و خیم خوش ضایعات (6

 بدخیم پیش و واکنشی ضایعات پاتولوژی (8

 پاتولوژیک ضایعات درمان و جراحی اصول (7

 

 

 

 

 ارزشیابی دورهاطالعات 
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 □((  summative evaluation پایانی ارزشیابی       □( formative evaluation)  تکوینی ارزشیابیمراحل ارزشیابی                  

 درصد از نمره نهایی............................................................ . فعالیت دانشجو 
 درصد از نمره نهایی .......................................................حضور و غیاب ........

 د از نمره نهایی.........درص..امتحان میان ترم..................................................
 کوئیزهای انجام شده........................................................درصد از نمره نهایی
 امتحان پایان ترم..............................................................درصد از نمره نهایی

 درصد از نمره نهاییتکالیف دوره.................................................................... 
 درصد از نمره نهایی ........................................................تکلیف  نهایی درس

 
 ...........................سایر ........    □جور کردنی              □غلطو صحیح            □چند گزینه ای                 □تشریحی            □شفاهی        :نوع امتحان میان ترم
 ........................سایر ........   □جور کردنی               □غلط و صحیح            □چند گزینه ای                  □تشریحی            □شفاهی        :نوع امتحان پایان ترم

 

 

 

 

 دوره های آزمون به مربوط اطالعات

 پایان دوره های میان دوره و آزمون طول دوره )کوئیزهای(آزمون های
 ) لینک ( مکان نحوه برگزاری ساعت تاریخ نحوه برگزاری ساعت تاریخ موضوع تعداد
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 لیف دورهاتک

 شیوه ارسال درصد نمره اختصاص داده شده تاریخ تحویل نهایی موضوع

    

 

 

 منابع درس
 کمکی اصلی

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

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

 

 

 

 

 انتظارات از دانشجو
 درس یمطابق با اهداف اختصاص
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 جلسات درس

 *جلسه نهم

 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 

 اپیتلیالی یمخوش خ یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با

 کند. یفرا توصاسکواموس پاپیلوما  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د یلومااسکواموس پاپ درمان و یکروسکوپیم مشخصات -2

 کند. یفرا توصوروکا ولگاریس  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھشرح درا یس و درمان وروکا ولگار یکروسکوپیم مشخصات -4

 کند. یفرا توصزگیل مقاربتی  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح دیکروسکوپی و درمان زگیل مقاربتی م مشخصات -6

 کند. یفرا توصهک  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح دهک و درمان  یکروسکوپیم مشخصات -8

 کند. یفرا توصانواع پاپیلومای سینونازال  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح دینونازال س یلومایو درمان انواع پاپ یکروسکوپیم مشخصات-11

 کند. یفرا توصزانتومای وروسی فرم  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 .دھرا شرح ددرمان زانتومای وروسی فرم و  یکروسکوپیم مشخصات-12               

 کند. یفرا توصینیکی سبورئیک کراتوزیس کل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13
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 .دھرا شرح دسبورئیک کراتوزیس و درمان  یکروسکوپیم مشخصات-14

 کند. یفرا توصکک و مک  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-15

 .دھرا شرح دکک و مک  و درمان  یکروسکوپیم مشخصات-16

 کند. یفرا توصلنتیگو سیمپلکس  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-17

 .دھرا شرح دیمپلکس س یگوو درمان لنت یکروسکوپیم مشخصات-18

 کند. یفرا توصمالسما  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-19

 .دھرا شرح دمالسما و درمان  یکروسکوپیم مشخصات-21

 کند. یفتوص راماکول مالنوتیک دهانی  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-21

 .دھرا شرح دماکول مالنوتیک دهانی و درمان  یکروسکوپیم مشخصات-22

 کند. یفرا توصمالنواکانتومای دهانی  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-23

 .دھرا شرح دی دهان یو درمان مالنواکانتوما یکروسکوپیم مشخصات-24

 کند. یفتوصرا انواع خال ها  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-25

 .دھرا شرح دانواع خال ها و درمان  یکروسکوپیم مشخصات-26

 

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنرانروش آموزشی: 

 بورد. یتپروژکتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله کمک آموزشی:
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 *جلسه دهم

                                                یراندیشخ دکترنام مدرس: 

 یمبدخ یشپ یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی: 

 بتواند یددانشجو با

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

 سرطانی بشناسد و نام ببرد. یشپ ضایعات سردسته عنوان بهرا  یالکوپالک  -2

 .دھد یحرا توض یابا لکوپالک یدسف یعاتافتراقی ضا یھایصتشخ -3

 .رانام ببرد یالکوپالک میکروسکوپی یھانما یفط -4

 سرطانی بشناسد. یشپ یعاترا به عنوان ضا یاوپالکاریتر -5

 .دھد یحرا توض یتروپالکیابا ار یعات قرمزافتراقی ضا تشخیصهای -6

 رانام ببرد. یتروپالکیاار یکروسکوپینماهای م طیف -7

 را بشناسد و نحوه برخورد با آن را بداند. یدنیجو یرکراتوز ناشی از استعمال تنباکوی غ -8

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

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

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنران روش آموزشی:

 .بورد یتپروژکتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسیله کمک آموزشی: 
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 *جلسه یازدهم

 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 

 بد خیم اپیتلیالی یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با

 کند. یفرا توصاسکواموس سل کارسینوما  ینیکی انواعکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د کارسینوما اسکواموس سل درمان و پیش آگهی انواع و یکروسکوپیم مشخصات -2

 کند. یفرا توصوروکوز کارسینوما  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح دینوما وروکوز کارس و پیش آگهی و درمان یکروسکوپیم مشخصات -4

 کند. یفرا توصکارسینوم سلول دوکی  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح دی سلول دوک ینومکارس و پیش آگهی و درمان یکروسکوپیم مشخصات -6

 کند. یفرا توصبازالوئید اسکواموس سل کارسینوما  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح دبازالوئید اسکواموس سل کارسینوما  و پیش آگهی و درمان یکروسکوپیم مشخصات -8

 کند. یفرا توصکارسینوم سینوس ماگزیالری  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح دکارسینوم سینوس ماگزیالری  و پیش آگهی و درمان یکروسکوپیم مشخصات-11

 کند. یفرا توصکارسینوم نازوفارنژیال  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 .دھرا شرح دکارسینوم نازوفارنژیال  و پیش آگهی و درمان یکروسکوپیم مشخصات-12               

 کند. یفرا توصبازال سل کارسینوما  ینیکی انواعکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13

 دھرا شرح دبازال سل کارسینوما  درمان و پیش آگهی انواع و یکروسکوپیم مشخصات-14

 کند. یفرا توصمالنوما  ینیکی انواعکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-15
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 دھرا شرح د مالنوما درمان و پیش آگهی انواع و یکروسکوپیم مشخصات-16

 کند. یفرا توصینیکی کارسینوم سلول مرکل کل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-17

 دھرا شرح ددرمان و پیش آگهی کارسینوم سلول مرکل  و یکروسکوپیم مشخصات-18

 

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنرانروش آموزشی: 

 بورد. یتپروژکتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله کمک آموزشی:

 

 

 *جلسه دوازدهم

 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 

 یمیمزانش واکنشی یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با

 کند. یفرا توصاپولیس فیشوراتوم  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د درمان اپولیس فیشوراتومو  یکروسکوپیم مشخصات -2

 کند. یفرا توصپایوژنیک گرانولوما  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح دپایوژنیک گرانولوما و درمان  یکروسکوپیم مشخصات -4

 کند. یفرا توصگرانولوم سلول ژانت محیطی  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح ددرمان گرانولوم سلول ژانت محیطی و  یکروسکوپیم مشخصات -6
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 کند. یفرا توصفیبرومای اسیفیه محیطی  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح دفیبرومای اسیفیه محیطی و درمان  یکروسکوپیم مشخصات -8

 کند. یفرا توصفیبروما  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح دفیبروما و درمان  یکروسکوپیم مشخصات-11

 کند. یفرا توصهایپرپالزی پاپیلری التهابی  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 .دھرا شرح ددرمان هایپرپالزی پاپیلری التهابی و  یکروسکوپیم مشخصات-12               

 کند. یفرا توصتروماتیک نوروما  ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13

 دھرا شرح ددرمان تروماتیک نوروما و  یکروسکوپیم مشخصات-14               

 کند. یفرا توص Palisaded Encapsulated Neuroma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -15

 دھرا شرح د Palisaded Encapsulated Neuromaدرمان و  یکروسکوپیم مشخصات-16               

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنرانروش آموزشی: 

 بورد. یتپروژکتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسیله کمک آموزشی:
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 *جلسه سیزدهم

 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 

 یمیمزانش یمخوش خ یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با

 کند. یفرا توص Fibromatosis ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د Fibromatosis درمان و یکروسکوپیم مشخصات -2

 کند. یفرا توص Lipoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د Lipomaو درمان  یکروسکوپیم مشخصات -4

 کند. یفرا توص Neurilemoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح د Neurilemomaو درمان  یکروسکوپیم مشخصات -6

 کند. یفرا توص Neurofibromatosis Type I ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

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

 کند. یفرا توص Multiple Endocrine Neoplasia Type 2B ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

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

 کند. یفرا توص ORAL FOCAL MUCINOSIS ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13

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

 کند. یفرا توص GRANULAR CELL TUMOR ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-15

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

 کند. یفرا توص  CONGENITAL EPULIS ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-17

 دھرا شرح د  CONGENITAL EPULIS درمان و یکروسکوپیم مشخصات-18
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 کند. یفرا توص Giant Cell Fibroma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-19

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

 کند. یفرا توص Fibrous Histiocytoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-21

 دھرا شرح د Fibrous Histiocytoma درمان و یکروسکوپیم مشخصات-22

 کند. یفرا توص Myofibroma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-23

 دھرا شرح د Myofibroma درمان و یکروسکوپیم مشخصات-24

 کند. یفرا توص Neurofibroma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-25

 دھرا شرح د Neurofibroma درمان و یکروسکوپیم مشخصات-26

 کند. یفرا توص Sturge-Weber Angiomatosiss و Hemangioma and Vascular Malformations ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-27

 دھرا شرح د Sturge-Weber AngiomatosisFibromatosis و  Hemangioma and Vascular Malformations درمان و یکروسکوپیم مشخصات-28

 دھرا شرح د Nasopharyngeal Angiofibroma درمان و یکروسکوپیم مشخصات-29

 کند. یفرا توص Nasopharyngeal Angiofibroma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-31

 دھرا شرح دLymphangioma درمان و یکروسکوپیم مشخصات-31

 کند. یفرا توص Lymphangioma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-32

 دھرا شرح د Leiomyoma درمان و یکروسکوپیم مشخصات-33

 کند. یفرا توص Leiomyoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-34

 دھرا شرح د Rhabdomyoma درمان و یکروسکوپیم مشخصات-35

 کند. یفرا توص Rhabdomyoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-36

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

 کند. یفرا توص Osseous and Cartilaginous Choristomas ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-36
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 *جلسه چهاردهم

 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 

 یمیمزانش یمخبد یعاتضا یپاتولوژ مبحث:عنوان 

  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با

 کند. یفرا توص Fibrosarcoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د Fibrosarcoma درمان و پیش آگهی و یکروسکوپیم مشخصات -2

 کند. یفتوصرا  Malignant Fibrous Histiocytoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -3

 .دھرا شرح د Malignant Fibrous Histiocytoma و پیش آگهی و درمان یکروسکوپیم مشخصات -4

 کند. یفرا توصLiposarcoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -5

 .دھرا شرح دLiposarcoma درمان و پیش آگهیو یکروسکوپیم مشخصات -6

 کند. یفرا توص Malignant schwannoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -7

 .دھرا شرح د Malignant schwannoma و پیش آگهی و درمان یکروسکوپیم مشخصات -8
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 کند. یفرا توص Olfactory Neuroblastoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -9

 .دھرا شرح د Olfactory Neuroblastoma و پیش آگهی و درمان یکروسکوپیم مشخصات-11

 کند. یفرا توص Angiosarcoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-11           

 .دھرا شرح د Angiosarcoma درمان و پیش آگهی و یکروسکوپیم مشخصات-12               

 کند. یفرا توص Kaposi's Sarcoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-13

  دھرا شرح د Kaposi's Sarcoma درمان و پیش آگهی و یکروسکوپیم مشخصات-14

 کند. یفرا توص Leiomyosarcoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-15

  دھرا شرح د Leiomyosarcoma درمان و پیش آگهی و یکروسکوپیم مشخصات-16

 کند. یفرا توص Rhabdomyosarcoma ینیکیکل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-17

 دھرا شرح د Rhabdomyosarcoma درمان و پیش آگهی و یکروسکوپیم مشخصات-18

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

 دھرا شرح د Metastases to the Oral Soft Tissues درمان و پیش آگهی و یکروسکوپیم مشخصات -21
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