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 1 یستمیکس یها یماریبعنوان درس به طور کامل: 

  /.21 تعداد واحد:                            □کار آموزی                 □  عملی                □ نوع درس:                 تئوری

    حان میان ترم:         تاریخ امت         98ماه  یدزمان خاتمه کالس:               98مهر ماه  زمان شروع کالس:   
 آموزش دانشکده یبر اساس برنامه زمانبند پایان ترم: 

 

 □ تکوینی                   □مراحل ارزشیابی                     مرحله ای  

 .......درصد از نمره نهایی11فعالیت دانشجو انجام تکالیف حضور و غیاب ..........
 ..........................درصد از نمره نهایینا مشخص امتحان میان ترم.................................
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  □جور کردنی

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

 

 درس:  شرحی از 
تظاهرات  یستمیک،س یها بیماری تی،یاح یمکنترل عال یمار،ب ی ینهو معا یریبا شرح حال گ یاندانشجو ییدرس آشنا ینهدف از ا

  .باشد یآن م یو مالحظات دندانپزشک یدهان
 
 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
 

1.Oral Pathology: Clinical Pathologic Correlations, Regezi. Last edition. 
 .Oral and maxillofacial pathology, Neville. Last edition.2 

 
 

 

: رسد اهداف كلي  

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

  یمارب ی ینهو معا یریشرح حال گ1

  یاتيح یمكنترل عال 2

 دهاني و مالحظات دندانپزشکي آن  قلبي و تظاهرات یها یماریب 3

 دهاني و مالحظات دندانپزشکي آن  خوني و تظاهرات یها یماریب 4

 مالحظات دندانپزشکي آن عفوني و تظاهرات دهاني و  یها یماریب 5

 دهاني و مالحظات دندانپزشکي آن  و تظاهرات یکمتابول یها یماریب 6

 دهاني و مالحظات دندانپزشکي آن  غدد داخلي و تظاهرات یها یماریب 7

 اني و مالحظات دندانپزشکي آن ده گوارش و كبد و تظاهرات یها یماریب 8

 انپزشکي آن و تظاهرات دهاني و مالحظات دند یدزا 9

  یتاختالت آب و الکترول 11

 عفوني  یها یماریب یپاتولوژ 11

 

 چهاردهم *جلسه

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 عفوني یها یماریب یپاتولوژ عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 را نام ببرد. ،ویروسي و قارچي انواع عفونت های باكتریال (1

 را شرح دهد.بیماری زرد زخم و انواع آن  (2

 علل به وجود آورنده زرد زخم را بشناسد. (3

 عالئم بالیني زرد زخم را شرح دهد. (4



 تغییرات بافتي در زرد زخم را بشناسد. (5

 زخم را بشناسد.درمان و پیش آگهي زرد  (6

 را شرح دهد.بیماری مخملک  (7

 عالئم بالیني مخملک را شرح دهد. (8

 درمان مخملک را بشناسد. (9

 را شرح دهد.بیماری باد سرخ  (11

 علل به وجود آورنده باد سرخ را بشناسد. (11

 عالئم بالیني باد سرخ را شرح دهد. (12

 را بشناسد. باد سرخدرمان و پیش آگهي  (13

 را شرح دهد. دیفتریبیماری  (14

 را بشناسد.یفتری دل به وجود آورنده عل (15

 را شرح دهد.یفتری دعالئم بالیني  (16

 را بشناسد.یفتری ددرمان و پیش آگهي  (17

 را شرح دهد.و انواع آن  سلبیماری  (18

 را بشناسد. سلعلل به وجود آورنده  (19

 را شرح دهد. سلعالئم بالیني  (21

 را بشناسد. سلتغییرات بافتي در  (21

 .را بشناسد سلدرمان و پیش آگهي  (22

 را شرح دهد.و انواع آن  جذامبیماری  (23

 را بشناسد. جذامعلل به وجود آورنده  (24

 را شرح دهد. جذامعالئم بالیني  (25

 را بشناسد. جذامتغییرات بافتي در  (26

 را بشناسد. جذامدرمان و پیش آگهي  (27

 را شرح دهد. نومابیماری  (28

 را بشناسد. نوماعلل به وجود آورنده  (29

 را شرح دهد. نوماعالئم بالیني  (31

 را بشناسد. نومادرمان و پیش آگهي  (31

 را شرح دهد. اكتینومایکوزیسبیماری زرد  (32

 را بشناسد.اكتینومایکوزیس به وجود آورنده  عامل (33

 را شرح دهد.اكتینومایکوزیس عالئم بالیني  (34

 را بشناسد.اكتینومایکوزیس تغییرات بافتي در  (35

 را بشناسد.اكتینومایکوزیس درمان و پیش آگهي  (36



 را شرح دهد. هاانواع آنتونسیلیت و و  رنژیتفای ها بیمار (37

 را بشناسد. یلیتو تونس یتفارنژعلل به وجود آورنده  (38

 را شرح دهد. یلیتو تونس یتفارنژعالئم بالیني  (39

 را بشناسد. یلیتو تونس یتفارنژدرمان  (41

 را شرح دهد. سینوزیتبیماری  (41

 را بشناسد.ینوزیت سعلل به وجود آورنده  (42

 .را شرح دهد. ینوزیتسعالئم بالیني  (43

 را بشناسد.ینوزیت سدرمان و پیش آگهي  (44

 

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

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

 

 

 

 

 
 


