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4-      

9-      

 

 

 اطالعات مربوط به فراگیران
 تعداد ترم تحصیلی مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

 گروه( 4) 92 هفتم 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 

 شرح درس
 یو بررس یکنژادنتو یو تومورها اپیکال،کیستها یپر طی،ضایعاتمخا ی،پوستیتکامل-شدیر یعاتبا ضا یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا

 می باشد. آنها یکروسکوپیم ینما

 هدف کلی

 :می باشد یلآگاهی با موارد ذ یشو افزا یاندانشجو ییدوره، آشنا ینا ی یههدف کلی از ارا
 

 پالن یکنل .1

 پمفیگوس .4

 پمفیگوئید .9

 یکالاپ یپر گرانولوم .2

 یکالاپ یپر کیست .5

  یستکراتوس ادنتوژنیک .6

 استئومیلیت .0

 آملوبالستوما .8

 آملوبالستوما یستیکس یونی .9

 یبروماف آملوبالستیک .17

 ادنتوما .11

 یفیهکلس یکادنتوژن کیست .14

 تومور یکادنتوژن ادنوماتوئید .19

 یگزومام ادنتوژنیک .12

 یفیهکلس یتلیالیاپ یکادنتوژن تومور .15
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 ارزشیابی دورهاطالعات 
 □((  summative evaluation پایانی ارزشیابی       □( formative evaluation)  تکوینی ارزشیابیمراحل ارزشیابی                  

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

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

 درصد از نمره نهایی......................................... تکالیف 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
 تهیه پاورپوینت

 case reportتهیه 

 تهیه پوستر

   

 

 

 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
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 درس یمطابق با اهداف اختصاص

 

 

 

 

 

 جلسات درس

 

  *جلسه اول
 پالن یکنلعنوان مبحث: 

 عاطفي، رواني حرکتي(اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، 

 خصوصیات لیکن پالن را توضیح دهد. .1

 نمای هیستوپاتولوژیک لیکن پالن را توصیف نماید. .2

 لیکن پالن را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني –روش آموزشي: مشاهده میکروسکوپي 

 کامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژکتور –وسیله کمک آموزشي: میکروسکوپ 

 ساعت 2زمان جلسه: 

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 مکان تدریس: آزمایشگاه پاتولوژی
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  *جلسه دوم
 یگوس و پمفیگوئیدپمفعنوان مبحث: 

 اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي(اهداف 

 یگوئید را توضیح دهد.و پمف یگوسپمفخصوصیات  .1

 یگوئید را توصیف نماید.و پمف یگوسپمفنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 یگوئید را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد.و پمف یگوسپمف .3

 نموده و نامگذاری نماید.تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم  .4

 

 اسالید -سخنراني –روش آموزشي: مشاهده میکروسکوپي 

 کامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژکتور –وسیله کمک آموزشي: میکروسکوپ 

 ساعت 2زمان جلسه: 

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 اه پاتولوژیمکان تدریس: آزمایشگ

 

 

  *جلسه سوم
 یکالاپ یپر یکال و کیستاپ یگرانولوم پرعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي(

 یکال را توضیح دهد.اپ یپر یستو ک یکالاپ یگرانولوم پرخصوصیات  .1

 یکال را توصیف نماید.اپ یپر یستو ک یکالاپ یگرانولوم پرنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 یکال را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد.اپ یپر یستو ک یکالاپ یگرانولوم پر .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني –روش آموزشي: مشاهده میکروسکوپي 
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 کامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژکتور –وسیله کمک آموزشي: میکروسکوپ 

 ساعت 2زمان جلسه: 

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 مکان تدریس: آزمایشگاه پاتولوژی

 

 

 *جلسه چهارم
 و استئومیلیت یستکراتوس یکادنتوژنعنوان مبحث: 

 اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي(اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه 

 یلیت را توضیح دهد.و استئوم یستکراتوس یکادنتوژنخصوصیات  .1

 یلیت را توصیف نماید.و استئوم یستکراتوس یکادنتوژننمای هیستوپاتولوژیک  .2

 یلیت را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد.و استئوم یستکراتوس یکادنتوژن .3

 ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید.تصویر میکروسکوپي  .4

 

 اسالید -سخنراني –روش آموزشي: مشاهده میکروسکوپي 

 کامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژکتور –وسیله کمک آموزشي: میکروسکوپ 

 ساعت 2زمان جلسه: 

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 مکان تدریس: آزمایشگاه پاتولوژی

 

 

  *جلسه پنجم
 آملوبالستوما یستیکس و یونی آملوبالستوماعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي(
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 را توضیح دهد. آملوبالستوما یستیکس یونيآملوبالستوما و خصوصیات  .1

 را توصیف نماید. آملوبالستوما یستیکس یونيآملوبالستوما و نمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. آملوبالستوما یستیکس یونيآملوبالستوما و  .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني –روش آموزشي: مشاهده میکروسکوپي 

 کامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژکتور –شي: میکروسکوپ وسیله کمک آموز

 ساعت 2زمان جلسه: 

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 مکان تدریس: آزمایشگاه پاتولوژی

 

 

  *جلسه ششم
 ادنتومایبروما و ف یکآملوبالستعنوان مبحث: 

 سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي( اهداف اختصاصي)براساس

 را توضیح دهد. و ادنتوما یبروماف یکآملوبالستخصوصیات  .1

 را توصیف نماید. و ادنتوما یبروماف یکآملوبالستنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. و ادنتوما یبروماف یکآملوبالست .3

 ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید.تصویر میکروسکوپي  .4

 

 اسالید -سخنراني –روش آموزشي: مشاهده میکروسکوپي 

 کامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژکتور –وسیله کمک آموزشي: میکروسکوپ 

 ساعت 2زمان جلسه: 

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:
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 مکان تدریس: آزمایشگاه پاتولوژی

 

 

 *جلسه هفتم
 تومور یکادنتوژن یفیه و ادنوماتوئیدکلس یکادنتوژن یستکعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي(

 را توضیح دهد. تومور یکادنتوژن یدو ادنوماتوئ یفیهکلس یکادنتوژن یستکخصوصیات  .1

 را توصیف نماید. تومور یکادنتوژن یدو ادنوماتوئ یفیهکلس یکادنتوژن یستکنمای هیستوپاتولوژیک  .2

 را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد. تومور یکادنتوژن یدو ادنوماتوئ یفیهکلس یکادنتوژن یستک .3

 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني –ده میکروسکوپي روش آموزشي: مشاه

 کامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژکتور –وسیله کمک آموزشي: میکروسکوپ 

 ساعت 2زمان جلسه: 

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 مکان تدریس: آزمایشگاه پاتولوژی

 

 

  *جلسه هشتم
 یفیهکلس یتلیالیاپ یکادنتوژن یگزوما و تومورم یکادنتوژنعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصي)براساس سه حیطه اهداف آموزشي: شناختي، عاطفي، رواني حرکتي(

 یفیه را توضیح دهد.کلس یتلیالياپ یکو تومور ادنتوژن یگزومام یکادنتوژنخصوصیات  .1

 یفیه را توصیف نماید.کلس یتلیالياپ یکو تومور ادنتوژن یگزومام یکادنتوژننمای هیستوپاتولوژیک  .2

 یفیه را با مشاهده نمای میکروسکوپي تشخیص دهد.کلس یتلیالياپ یکو تومور ادنتوژن یگزومام یکادنتوژن .3
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 تصویر میکروسکوپي ضایعات را ترسیم نموده و نامگذاری نماید. .4

 

 اسالید -سخنراني –روش آموزشي: مشاهده میکروسکوپي 

 کامپیوتر -ویدئو میکروسکوپ -ویدئو پروژکتور –وسیله کمک آموزشي: میکروسکوپ 

 ساعت 2زمان جلسه: 

 ترسیم نمای هیستوپاتولوژی -ارائه سمینار -پرسش و پاسخ فعالیت آموزشي دانشجو:

 مکان تدریس: آزمایشگاه پاتولوژی

 
 
 


