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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: 

 

                                     نهم ترم:                          یحرفه ا یکترد    مقطع:                                      پزشکیدندانرشته تحصیلی فراگیران: 
 35تعداد فراگیران:

 

 5 یصیتشخ یدندانپزشکعنوان درس به طور کامل: 

 /.41 تعداد 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 
 یبزاق یعاتو درمان ضا یکروسکوپیم ی،یوگرافراد ینیکی،کل یها یژگیوغدد بزاقی ، اناتومی  با یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا

 .باشدمی 

 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.oral histology.Ten cate .Last edition. 

 
 

 

: درس اهداف كلي  

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

 اناتومي غدد بزاقي .1

 يغدد بزاق یعاتضا .2

 يبزاق یمو بدخ یمخوش خ یعاتضاپاتولوژی  .3

 يغدد بزاق یعاتضاتفسیر رادیولوژیک   .4

 دهان خشکي .5

 بزاقي یعاتو درمان ضا ياصول جراح .6

 

 و دوم اول هجلس*

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 يغدد بزاق و بافت شناسي ياناتوم عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 را نام ببرد. يانواع غدد بزاق - 1

 .دهد را شرح يغدد بزاق يآناتوم -2

 .هدرا شرح د يبزاق غدد یکروسکوپيساختار م -3

 یدنما مقایسه مهرا با  يغدد بزاق یکروسکوپياز لحاظ م-4

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    حیطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

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

 



 

 سوم جلسه*

 .                                               یراندیشدكتر خم مدرس: نا

 بزاقي یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با
 

 هد.د را شرحموكوسل  و درمان ینیکي میکروسکوپيكل یمعال -1

 كند. یفرا توصآپالزی غدد بزاقي  ینیکيكل عالیم و یکلوژ یوعلل ات -2

 هد.را شرح درانوال  و درمان ینیکي میکروسکوپيكل یمعال -3

 كند. یفرا توص كیست مجرای بزاقي ینیکيكل عالیم و یکلوژ یوعلل ات -4

 .دهرا شرح د كیست مجرای بزاقي و درمان میکروسکوپي مشخصات -5

. 

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانش آموزشي: رو

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

 

 

 چهارم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 بزاقي یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 .دهرا شرح دسنگ بزاقي و درمان  کي میکروسکوپيینیكل یمعال -1

 .دهرا شرح دكیالتیس گلندوالریس و درمان  ینیکي میکروسکوپيكل یمعال -2

 .دهرا شرح دسیاالدنیت  و درمان ینیکي میکروسکوپيكل یمعال -3

 كند . یفتوص ار سیالوره ، علل و درمانینیکيكل یمعال -4

 كند . یفتوص ار زروستومیا ، علل و درمانینیکيكل یمعال -5

 كند. یفرا توص سندرم شوگرن ینیکيكل عالیم و یکلوژ یوعلل ات -6

 



 دهرا شرح دسندرم شوگرن  و درمان میکروسکوپي مشخصات-7

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

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

 

 

 پنجم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 بزاقي یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

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

 دهرا شرح د سیالوزیس درمان و یکروسکوپيم مشخصات -2

 هد.را شرح د یتوزیسسا انکو و درمان ینیکي میکروسکوپيكل یمعال -3

 كند. یفرا توص هایپرپالزی ادنوماتوئید غدد بزاقي ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -4

 .دهرا شرح د هایپرپالزی ادنوماتوئید غدد بزاقيو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -5

 كند. یفرا توصسیالومتاپالزی نکروزان  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -6

 .دهرا شرح دو درمان سیالومتاپالزی نکروزان  یکروسکوپيم مشخصات -7

 كند. یفرا توص پلئومورفیک ادنوما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات -8

 .دهرا شرح د پلئومورفیک ادنوماو درمان  یکروسکوپيم مشخصات -9

             

            

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

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

 

 

 



 ششم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 بزاقي یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

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

 .دهرا شرح د انکوسایتوماو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-2

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

 .دهرا شرح د درمان وارتینو  یکروسکوپيم مشخصات-4

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

 .دهرا شرح د كانالیکوالر ادنوماو درمان  یکروسکوپيم مشخصات-6

 كند. یفرا توص بازال سل ادنوما ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-7

 .دهرا شرح د زال سل ادنومابا و درمان  یکروسکوپيم مشخصات-8

 كند. یفرا توصانواع پاپیلوم مجرایي  ینیکيكل یمو عال یکلوژ یوعلل ات-9

 .دهرا شرح دانواع پاپیلوم مجرایي و درمان  یکروسکوپيم مشخصات-10

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،انسخنرروش آموزشي: 

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

 

 

 هفتم *جلسه

 .                                               یراندیشدكتر خنام مدرس: 

 بزاقي یعاتضا یپاتولوژ عنوان مبحث:

  اهداف اختصاصي:

 بتواند یددانشجو با

 كند . یفتوص ارینوما كارس یکروسکوپي موكواپیدرموئیدمشخصات م و نیکيیكل یمعال -1              

 .دهرا شرح د ینوماكارس یدرموئیداپ موكو grading ایه یارمع-2

 .دهرا شرح د ینوماكارس ی موكواپیدرموئیدهآگ یشدرمان و پ- 3             

 كند  یفتوص ار ی مركزیینوماكارس یکروسکوپي موكواپیدرموئیدمشخصات م و ینیکيكل یمعال-4             

 .دهرا شرح د ی مركزیینوماكارس ی موكواپیدرموئیدهآگ یشدرمان و پ- 5             



 كند . یفتوص ارینوما كارسآسینیک سل ادنویکروسکوپي مشخصات م و ینیکيكل یمعال-6               

 .دهرا شرح دینوما كارسآسینیک سل ادنوی هآگ یشدرمان و پ- 7             

 كند . یفتوص ار انواع تومورهای مختلط بد خیم یکروسکوپي مشخصات م و ینیکيكل یمعال-8             

 .دهرا شرح د انواع تومورهای مختلط بد خیمی هآگ یشدرمان و پ- 9             

 كند . یفتوص ار ادنوئید سیستیک كارسینومایکروسکوپي مشخصات م و ینیکيكل یمعال-10             

 .دهرا شرح د ادنوئید سیستیک كارسینومای هآگ یشدرمان و پ- 11             

 ار ادنوكارسینومای پلي مورفوس درجه پایینیکروسکوپي مشخصات م و ینیکيكل یمعال-12             

 كند . یفتوص

 .دهرا شرح د ادنوكارسینومای پلي مورفوس درجه پایینی هآگ یشدرمان و پ- 13             

 كند . یفتوص ار NOSادنوكارسینومای یکروسکوپي مشخصات م و ینیکيكل یمعال-14            

 .دهرا شرح دNOS ادنوكارسینومای ی هآگ یشدرمان و پ- 15             

 

 

 

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حیطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنران: روش آموزشي

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

 

 

 

 
 


