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 درس:  شرحی از 
.یستولوژیکالم های ه تفسیر و یکالهای پالپ و پری اپ بیماریبا ییو آشنا آموزش  

 
 
 



 منابع اصلی تدریس درس مورد نظر:
 

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

 
 

 

: درس اهداف كلي  

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

 پالپ يشناس بافتبا  یيآشنا .1

 یکالپالپ و پری اپ پاتولوژیبا  یاندانشجو آشنایي .2

 با عوامل محرك پالپ یاندانشجو آشنایي .3

 های پالپ بیماریبا  یاندانشجو آشنایي .4

 یکولرهای پری راد یماریب با یاندانشجو آشنایي .5

 اندو يشناس یکروببا م یاندانشجو آشنایي .6

 اندو يشناس  یمنيبا ا یاندانشجو آشنایي .7

 و تست دندان ها در اندو یصبا تشخ یاندانشجو آشنایي .8

 یکالپالپ و پری اپ یستوپاتولوژیبا ه جویاندانش آشنایي .9

 

 

 اول *جلسه

                                                یراندیشخ دكترنام مدرس: 

 پری رادیکوالرو بافت شناسي پالپ  عنوان مبحث:

 اف اختصاصي: اهد

 بتواند یددانشجو با

 توضیح دهد. را پالپ تکامل نحوه (1

 بالبالست ها وتشکیل عاج را شرح دهد. ادنتو تمایز نحوه (2

 .ببرد نام را عاج انواع (3

 پالپ را تشخیص دهد. آناتومیك نواحي (4

 لپ را شرح دهد.پا مورفولوژیك مناطق (5



 پالپ و وظائف آنها را شرح دهد. های سلول انواع (6

 ونرساني پالپ را توضیح دهد.خ تغییرهای ممکانیس (7

 لپ و انواع اعصاب پالپ را شرح دهد.پا گیری عصب حوهن (8

 را شرح دهد. عاجي حساست ئوریت (9

 های پالپي را نام ببرد. كلسیفیکاسیون انواع (10

 دهد. توضیح را تار و وظائف بافت های پری رادیکوالرساخ و تکامل نحوه (11

 

 

 ومد جلسه*

                                                ندیشیراخ دكترنام مدرس: 

 بیماریهای پالپ و پری اپیکال عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 كند. یفآناتومي پالپ دندان را توص یددانشجو با- (1

 .دھرا بتواند شرح د یکالآپ پری پالپ و یعاتضا یجادا یسمو مکان یولوژیات  (2

 .ببرد نام را پالپ عصبي یاھانواع محرك  (3

 .دھشرح د را یکالپالپ و پری آپ یعاتبندی ضا یمتقس- (4

 رانام ببرد. اھیتانواع پالپ  (5

 .دھرا شرح د اھیتانواع پالپ  (6

 .دھد را شرح یتلوژی انواع پالپ یستوپاتوھنمای  (7

 .دھد را شرح یتنحوه درمان و پروگنوزانواع پالپ (8

 كند یفتوص یعاتضا اینته سسرد عنوان بهرا  یکالگرانولوم پری آپ (9

 دهد. و نحوه ایجاد آن را شرح پری آپیکال وانواع آن تسكی-  (10

 .دھد یحرا تـوضـپری آپیکال  یستكنـحوه درمـان  (11

 .دھرا شرح د هادرمان آنو  یکالگرانولوم پری آپو پری آپیکال یستك لوژی یستوپاتوھنمای   (12

 .دھرا شرح د آنحـاد چـركـي را بـشناسـد و بـتوانـد  یلیتاسـتئومـ (13

 .حـاد چـركـي یلیتاسـتئومـمـزمـن چـركـي  یلیتاسـتئومـ (14

 .دھد یحرا تــوضــ یلیتنــحوه درمــان انــواع اســتئومــ (15

 ا بـشناسـد و بـتوانـد آن را شرحر چـركـيو مزمن حـاد  یلیتاسـتئومـ لوژی یستوپاتوھنمای   (16

 دھد

 .دھبشناسد و بتواند آن را شرح د را اسـکلروزه مـوضـعي و درمـان آن یلیتاسـتئومـ (17

 دھآن را شرح د آلـوئـوالر و درمـان آن رابـشناسـد وبـتوانـد یتاسـتئ (18



 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    حیطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

 .بورد یتر، تابلو واپروژكتو یدیولپ تاپ، ووسیله كمك آموزشي: 

 

 

 

 

 
 


