عنوان درس :عفونتهای ادنتوژنیک
مدرس :دکتر حسین دباغ

واحد :تشخیصی نظری 2

زمان 2 :ساعت

تاریخ59/6/22 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با عفونتهای ادنتوژنیک و عفونتهای فضاهای فکی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع روشهای درگیری عفونی را شرح دهد.
 -2روشهای پیشگیری از ابتال به عفونت را توضیح دهد
 -3روشهای درمانی مختلف عفونت را شرح دهد
 -2فضاهای آناتومیک درگیر شونده در عفونتهای صورت را تشریح نماید
 -9نحوه درمان عفونتهای پیچیده فک و صورت را توضیح دهد
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت و ویدئو پروژکتور به همراه پرسش و پاسخ
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سوال تستی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از مطالب تدریس شده توسط استاد و رفرنس تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسیرفرنس  :فصل  16و  11از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

درس :کیست های التهابی و غیرادنتوژنیک
مدرس :دکتر آثار
زمان 2 :ساعت

واحد :تشخیص 2
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با کیست های التهابی و غیرادنتوژنیک
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع کیست های التهابی و غیر ادنتوژنیک شامل :
کیست رادیکولر ،کیست باکال بایفورکیشن  ،کیست نازوپاالتین ،کیست نازولبیال ،کیست مدین پاالتال ،کیست
درموئید ،کیست تیروگلوسال ،برانکیال کلفت کیست و کیست لنفواپی تلیال دهانی را بشناسد.
 -2با نمای کلینیکی و رادیوگرافی کیست های مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -3نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط کیست های مذکور در مورد  1را بشناسد و قادر به توضیح آن باشد

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل های  19و  1کتاب پاتولوژی نویل 2116

درس :ضایعات ادنتوژنیک
مدرس :دکتر آثار
زمان 2 :ساعت

واحد :تشخیص 2
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با ضایعات ادنتوژنیک
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1دست بندی انواع کیست ناحیه ی دهان را بشناسد.
 -2انواع کیست های ادنتوژنیک شامل :
کیست دنتی ژروس ،کیست رویشی ،ادونتوژنیک کراتوسیست ،کیست پریموردیال و سندرم گورلین را بشناسد.
 -3با نمای کلینیکی و رادیوگرافی کیست های مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -2نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط کیست های مذکور در مورد  1را بشناسد و قادر به توضیح آن باشد

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل  19کتاب پاتولوژی نویل 2116

درس :کیستهای ادنتوژنیک تکاملی
مدرس :دکتر داودی
زمان 2 :ساعت

واحد :تشخیص 2
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با کیستهای ادنتوژنیک تکاملی و التهابی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع کیستهای ناحیه ی دهان را بشناسد.
 -2انواع کیست های ادنتوژنیک تکاملی شامل :
سیست لثه ای بالغین  .لترال پریودنتال سیست.کیست گورلین و کیست ادنتوژنیک گرانولر را بشناسد.
 -3با نمای کلینیکی و رادیوگ رافی کیست های مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -2نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط کیست های مذکور در مورد  1را بشناسد و قادر به توضیح آن باشد.

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل  19کتاب پاتولوژی نویل 2116

درس :بیماری های پوستی و مخاطی
مدرس :دکتر داودی
زمان 2 :ساعت

واحد :دندانپزشکی تشخیصی 2
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با بیماری های پوستی و مخاطی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع بیماری های پوستی و مخاطی شامل :
خال سفید اسفنجی.بیماری داریر.اپیدرمولیز بولوزا.پمفیگوس وانواع آن.پمفیگویید و انواع آن.اریتم مولتی فرم.اریتم
مهاجر.لیکن پالن.پسوریازیس.لوپوس اریتماتوز.اسکلرودرمی و سندروم کرست را بشناسد.
 -2با نمای کلینیکی و رادیوگرافی بیماری های پوستی و مخاطی مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -3نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط بیماری های پوستی و مخاطی مذکور در مورد  1را بشناسد و قادر به توضیح
آن باشد.
 -2انواع پمفیگوس را توصیف کنند.
 -9انواع پمفیگویید را توصیف کنند.
 -6انواع لیکن پالن را توصیف کنند.

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل  16کتاب پاتولوژی نویل 2116

درس :تومورهای ادنتوژنیک
مدرس :دکتر داودی
زمان 2 :ساعت

واحد :تشخیص 2
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع تومورهای ادنتوژنیک
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1با تقسیم بندی تومورهای ادنتوژنیک آشنا شود.
 -2انواع تومورهای ادنتوژنیک شامل :
آملوبالستوما.آملوبالستومای بدخیم.آملوبالستیک کارسینوماو کلیرسل ادنتوژنیک کارسینوما را بشناسند.
 -3با نمای کلینیکی و رادیوگرافی تومور های مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -2نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط تومورهای مذکور در مورد  1را بشناسد و قادر به توضیح آن باشد.
 -9انواع هیستوپاتولوژیک آملوبالستوما را توصیف کند.

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل های  19کتاب پاتولوژی نویل 2116

درس :تومورهای ادنتوژنیک
مدرس :دکتر آثار
زمان 2 :ساعت

واحد :تشخیص 2
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با تومورهای ادنتوژنیک
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع تومورهای ادنتوژنیک شامل :
آدنوماتویید ادنتوژنیک تومور ،تومور پیندبورگ ،اسکواموس ادنتوژنیک تومور ،آملوبالستیک فیبروما ،آملوبالستیک فیبرو
ادنتوما ،آملوبالستیک فیبروسارکوما ،ادنتوآملوبالستوما و ادنتوما را بشناسد.
 -2با نمای کلینیکی و رادیوگرافی تومور های مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -3نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط تومورهای مذکور در مورد  1را بشناسد و قادر به توضیح آن باشد

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل های  19کتاب پاتولوژی نویل 2116

درس :تومورهای ادنتوژنیک اکتومزانشیمال
مدرس :دکتر داودی
زمان 2 :ساعت

واحد :تشخیص 2
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع تومورهای ادنتوژنیک اکتومزانشیمال
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1با تقسیم بندی تومورهای ادنتوژنیک اکتومزانشیمال آشنا شود.
 -2انواع تومورهای ادنتوژنیک اکتومزانشیمال شامل :
ادنتوژنیک فیبروما .گرانولر سل ادنتوژنیک تومور  .ادنتوژنیک میگزوما و سمنتوبالستومارا بشناسند.
 -3با نمای کلینیکی و رادیوگرافی تومور های مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -2نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط تومورهای مذکور در مورد  1را بشناسد و قادر به توضیح آن باشد.

استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-

فصل های  19کتاب پاتولوژی نویل 2116

عنوان درس  :ضایعات زخمی و تاولی شایع دهان (ضایعات حاد اوسترانیو)
مدرس  :دکتر زین الدینی

واحد  :دندانپزشکی تشخیصی 2

زمان  2 :ساعت

تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با انواع ضایعات زخمی و تاولی شایع دهان و مشکالت مرتبط با اعمال دندانپزشکی در این
بیماران
اهداف ویژه  :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند :
 -1انواع ضایعات زخمی و تاولی داخل دهان را تعریف کند.
-2اتیولوژی و پاتوژنز ضایعات زخمی و تاولی را شرح دهد.
-3درمان مربوط به این گونه ضایعات زخمی را یاد بگیرد.
استراتژی آموزشی  :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی  :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسرفرنس ها :
 -فصل برکت 2119

عنوان درس  :ضایعات زخمی و تاولی شایع دهان (ضایعات مزمن اولسراتیو)
مدرس  :دکتر بذرگری
زمان  2 :ساعت

واحد  :دندانپزشکی تشخیصی 2
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با انواع ضایعات زخمی و تاولی شایع دهان و مشکالت مرتبط با اعمال دندانپزشکی در این
بیماران
اهداف ویژه  :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند :
 -1انواع ضایعات زخمی و تاولی داخل دهان را تعریف کند.
 -2اتیولوژی و پاتوژنز ضایعات زخمی و تاولی را شرح دهد.
 -3درمان مربوط به این گونه ضایعات زخمی را یاد بگیرد.
استراتژی آموزشی  :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی  :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:
 حضور به موقع در کالس مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسرفرنس ها :
 -فصل برکت 2119

عنوان درس :ضایعات زخمی و تاولی شایع دهان
مدرس :دکترنسیم حسینی
زمان  2 :ساعت

واحد :تشخیص  2نظری

تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی پردیس ورودی 52

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :توصیف و تشریح بیماریهای زخمی تاولی دهان ،عالیم ،تظاهرات و نحوه درمان آنها
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1درباره بیماریهای زخمی تاولی ناحیه دهان اطالعات پایه را داشته باشند.
 -2در مورد هر کدام عالیم و تظاهرات آن را بدانند.
 -3داروهای مورد استفاده در درمان آنها و نیز نحوه درمان ضایعات دهانی را بدانند
استراتژی آموزشی :سخنرانی با استفاده از پاورپوینت ،ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
نحوه ارزشیابی :امتحان پایان ترم به صورت سواالت تستی و تشریحی
وظایف دانشجو:

-

حضور به موقع در کالس

-

مطالعه درس مربوطه از رفرنس های تعیین شده

-

هماهنگی با استاد جهت رفع اشکاالت درسی

رفرنس ها:
-فصل ضایعات زخمی و تاولی کتاب برکت

