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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت آموزشی

 پزشکیعلوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

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

 

 اطالعات مربوط به واحد درسی
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 تعداد کل واحد
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 اطالعات مربوط به استاد)اساتید(
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4-      

9-      

 

 

 اطالعات مربوط به فراگیران
 تعداد ترم تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 94 نهم بالینی دندانپزشکی عمومی

 

 

 

اطالعات مربوط به نحوه 

 کالسجلسات برگزاری 

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

 حضوری
 1- 

4- 

9- 

 

 *غیر حضوری همزمان
 1- 

4- 

9- 

 

 **غیر حضوری غیر همزمان
 1- 

4- 

9- 

 

 : 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 
 باشد می  یبزاق یعاتو درمان ضا یکروسکوپیم یوگرافی،راد ینیکی،کل های یژگیواناتومی غدد بزاقی ،  با یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا شرح درس

 هدف کلی

 

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

 بزاقی غدد اناتومی (1

 بزاقی غدد ضایعات (4

 بزاقی بدخیم و خیم خوش ضایعات پاتولوژی (9

 بزاقی غدد ضایعات رادیولوژیک تفسیر  (2

 دهان خشکی (5

 بزاقی ضایعات درمان و جراحی اصول (6

 

 

 

 

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

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

 .........درصد از نمره نهایی..امتحان میان ترم..................................................
 کوئیزهای انجام شده........................................................درصد از نمره نهایی

 .................درصد از نمره نهاییامتحان پایان ترم.............................................
 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. 

3.oral histology.Ten cate .Last edition.n 

 

 

 

 انتظارات از دانشجو
 درس یمطابق با اهداف اختصاص
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 جلسات درس

 

 *جلسه اول و دوم

                                                یراندیشخ دکترنام مدرس: 

 یغدد بزاق ی و بافت شناسیاناتوم عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصی: 

 بتواند یددانشجو با

 را نام ببرد. یانواع غدد بزاق - 1

 .دھد را شرح یغدد بزاق یآناتوم -2

 .ھدرا شرح د بزاقی غدد یکروسکوپیساختار م -3

 یدنما مقایسه مھرا با  یغدد بزاق یکروسکوپیاز لحاظ م-4

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنران روش آموزشی:

 .بورد یتپروژکتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسیله کمك آموزشی: 

 

 

 *جلسه سوم
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 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 

 بزاقی یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با
 

 ھد.را شرح دموکوسل  و درمان ینیکی میکروسکوپیکل یمعال -1

 کند. یفرا توصآپالزی غدد بزاقی  ینیکیکل عالیم و یكلوژ یوعلل ات -2

 ھد.را شرح درانوال  و درمان ینیکی میکروسکوپیکل یمعال -3

 کند. یفرا توص کیست مجرای بزاقی ینیکیکل عالیم و یكلوژ یوعلل ات -4

 .دھرا شرح د کیست مجرای بزاقی و درمان میکروسکوپی مشخصات -5

. 

 

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنرانروش آموزشی: 

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

 

 

 *جلسه چهارم

 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 

 بزاقی یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:
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  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با

 .دھرا شرح دسنگ بزاقی و درمان  ینیکی میکروسکوپیکل یمعال -1

 .دھرا شرح دکیالتیس گلندوالریس و درمان  میکروسکوپیینیکی کل یمعال -2

 .دھرا شرح دسیاالدنیت  و درمان ینیکی میکروسکوپیکل یمعال -3

 کند . یفتوص ینیکی، علل و درمان سیالوره راکل یمعال -4

 کند . یفتوص ینیکی، علل و درمان زروستومیا راکل یمعال -5

 کند. یفتوصرا  سندرم شوگرن ینیکیکل عالیم و یكلوژ یوعلل ات -6

 

 دھرا شرح دسندرم شوگرن  و درمان میکروسکوپی مشخصات-7

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنرانروش آموزشی: 

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

 

 

 *جلسه پنجم

 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 

 بزاقی یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با
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 کند. یفرا توصسیالوزیس  ینیکیکل یمو عال یكلوژ یوعلل ات -1

 دھرا شرح د سیالوزیس درمان و یکروسکوپیم مشخصات -2

 ھد.را شرح د یتوزیسسا انکو و درمان میکروسکوپیینیکی کل یمعال -3

 کند. یفرا توصهایپرپالزی ادنوماتوئید غدد بزاقی  ینیکیکل یمو عال یكلوژ یوعلل ات -4

 .دھرا شرح دهایپرپالزی ادنوماتوئید غدد بزاقی و درمان  یکروسکوپیم مشخصات -5

 کند. یفرا توصسیالومتاپالزی نکروزان  ینیکیکل یمو عال یكلوژ یوعلل ات -6

 .دھرا شرح دیکروسکوپی و درمان سیالومتاپالزی نکروزان م مشخصات -7

 کند. یفرا توصپلئومورفیك ادنوما  ینیکیکل یمو عال یكلوژ یوعلل ات -8

 .دھرا شرح دپلئومورفیك ادنوما و درمان  یکروسکوپیم مشخصات -9

             

            

 

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنرانروش آموزشی: 

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

 

 

 

 *جلسه ششم

 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 
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 بزاقی یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با

 کند. یفرا توصانکوسایتوما  ینیکیکل یمو عال یكلوژ یوعلل ات-1

 .دھرا شرح د انکوسایتوماو درمان  یکروسکوپیم مشخصات-2

 کند. یفرا توصوارتین  ینیکیکل یمو عال یكلوژ یوعلل ات-3

 .دھرا شرح د درمان وارتینو  یکروسکوپیم مشخصات-4

 کند. یفرا توصینیکی کانالیکوالر ادنوما کل یمو عال یكلوژ یوعلل ات-5

 .دھرا شرح دکانالیکوالر ادنوما و درمان  یکروسکوپیم مشخصات-6

 کند. یفرا توصبازال سل ادنوما  ینیکیکل یمو عال یكلوژ یوعلل ات-7

 .دھرا شرح دبازال سل ادنوما  و درمان  یکروسکوپیم مشخصات-8

 کند. یفرا توصانواع پاپیلوم مجرایی  ینیکیکل یمو عال یكلوژ یوعلل ات-9

 .دھرا شرح دانواع پاپیلوم مجرایی و درمان  یکروسکوپیم مشخصات-11

 

 

 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنرانروش آموزشی: 

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

 

 

 *جلسه هفتم
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 .                                               یراندیشدکتر خنام مدرس: 

 بزاقی یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصی:

 بتواند یددانشجو با

 کند . یفتوص ینوما راکارس یکروسکوپی موکواپیدرموئیدمشخصات مینیکی و کل یمعال -1              

 .دھرا شرح د ینوماکارس یدرموئیداپ موکو grading ایھ یارمع-2

 .دھرا شرح د ینوماکارس ی موکواپیدرموئیدھآگ یشدرمان و پ- 3             

 کند  یفتوص مرکزی راینومای کارس یکروسکوپی موکواپیدرموئیدمشخصات مینیکی و کل یمعال-4             

 .دھرا شرح د ینومای مرکزیکارس ی موکواپیدرموئیدھآگ یشدرمان و پ- 5             

 کند . یفتوص ینوما راکارسیکروسکوپی آسینیك سل ادنومشخصات مینیکی و کل یمعال-6               

 .دھرا شرح دینوما کارسی آسینیك سل ادنوھآگ یشدرمان و پ- 7             

 کند . یفتوص یکروسکوپی  انواع تومورهای مختلط بد خیم رامشخصات مینیکی و کل یمعال-8             

 .دھرا شرح دی انواع تومورهای مختلط بد خیم ھآگ یشدرمان و پ- 9             

 کند . یفتوص یکروسکوپی ادنوئید سیستیك کارسینوما رامشخصات مینیکی و کل یمعال-11             

 .دھرا شرح دی ادنوئید سیستیك کارسینوما ھآگ یشدرمان و پ- 11             

 کند . یفتوص یکروسکوپی ادنوکارسینومای پلی مورفوس درجه پایین رامشخصات مینیکی و کل یمعال-12             

 .دھرا شرح دی ادنوکارسینومای پلی مورفوس درجه پایین ھآگ یشدرمان و پ- 13             

 کند . یفتوص را NOSیکروسکوپی ادنوکارسینومای مشخصات مینیکی و کل یمعال-14            

 .دھرا شرح دNOS ی ادنوکارسینومای ھآگ یشدرمان و پ- 15             
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 □روانی حرکتی                       □عاطفی                       □حیطه :   شناختی 

 پرسش و پاسخ ی،سخنرانروش آموزشی: 

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

 

 


