عنوان درس :اصول جراحی و درمان ضایعات پاتولوژیک
مدرس :دکتر حسین دباغ

واحد :تشخیصی نظری 3

زمان 1 :ساعت

تاریخ99/9/11 :

گروه هدف :دانشجویان دوره عمومی دندانپزشکی ورودی 99

مکان :طبق برنامه تعیین شده توسط آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با اصول جراحی و درمان ضایعات پاتولوژیک
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع روشهای جراحی و اندیکاسیون درمان ضایعات پاتولوژیک را شرح دهد.
 -9اصول جراحی و درمان ضایعات پاتولوژیک را توضیح دهد
 -3روشهای درمانی مختلف و عوارض درمانی ضایعات پاتولوژیک را شرح 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  32از کتاب Contemporary Oral and Maxillofacial Surgery, 6th Edition,2014

عنوان درس:تومورهای بافت نرم

مدرس :دکتر داودی
زمان 9 :ساعت

واحد:دندانپزشکی تشخیصی 3
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 99

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با تومورهای بافت نرم
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع تومورهای بافت نرم شامل :
فیبروما .ژانت سل فیبروما .اپولیس فیشراتوم .فیبروس هیستوسیتوما .فیبروماتوزیس .میوفیبروما .موسینوزیس.
پیوژنیک گرانولوما .ژانت سل گرانولومای محیطی .پریفرال اسیفایینگ فیبروما .لیپوما .تروماتیک نروما .نوریلموما.
نوروفیبروما .نوروفیبروماتوزیس تیپ  .MEN 2B .1پاراگانگلیوما .گرانولر سل تومور .همانژیوما .آنژیوماتوزیس استورج
وبر .همانژیوپریسایتوما .لنفانژیوم .لیومیوم ورابدومیوما را بشناسد.
 -9با نمای کلینیکی تومورهای بافت نرم مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -3نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط تومورهای بافت نرم 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 9112

عنوان درس:سارکومای بافت نرم

مدرس :دکتر داودی
زمان 9 :ساعت

واحد:دندانپزشکی تشخیصی 3
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 99

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با انواع سارکومای بافت نرم
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -4انواع سارکومای بافت نرم شامل :
فیبروسارکوما .فیبروز هیستوسایتومای بدخیم .لیپوسارکوما .MPNST .آنژیوسارکوما .کاپوسی سارکوما .لیومیوسارکوما.
رابدومیوسارکوما .سینوویال سارکوم و متاستاز به بافت نرم دهان را بشناسد.
 -9با نمای کلینیکی سارکومای بافت نرم مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -2نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط تومورهای بافت نرم 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 9112

عنوان درس:ضایعات پیش بدخیم اپی تلیالی

مدرس :دکتر داودی
زمان 9 :ساعت

واحد:دندانپزشکی تشخیصی 3
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 99

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با ضایعات پیش بدخیم اپی تلیالی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -1انواع ضایعات پیش بدخیم اپی تلیالی شامل :
لکوپالکیا  .اریتروپالکیا  .کراتوز تنباکوی غیر تدخینی .فیبروز زیر مخاطی .استوماتیت نیکوتینیک  .اکتینیک کراتوزیس
.اکتینیک کلوزیس و کراتوآکانتوما را بشناسد.
 -8با نمای کلینیکی ضایعات پیش بدخیم اپی تلیالی مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -9نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط ضایعات پیش بدخیم اپی تلیالی مذکور در مورد  1را بشناسد و قادر به توضیح
آن باشد.
 -11انواع بالینی لکوپالکیا 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  11کتاب پاتولوژی نویل 9112

عنوان درس :ضایعات اپی تلیالی خوش خیم

مدرس :دکتر داودی
زمان 9 :ساعت

واحد :دندانپزشکی تشخیصی 3
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 99

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با ضایعات اپی تلیالی خوش خیم دهان سر و گردن
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -11انواع ضایعات اپی تلیالی خوش خیم شامل :
اسکواموس پاپیلوما.وروکاولگاریس.کندیلوما آکوامیناتوم.مولتی فوکال اپی تلیال هایپرپالزی .پاپیلومای سینونازال
.مولوسکوم کنتاژیازوم.وروسی فرم زانتوما.سبوریک کراتوزیس .افلیس .اکتینیک لنتیگو.لنتیگو سیمپلکس .
مالسما.ماکول مالنوتیک دهانی .نووس مالنوسیتیک وانواع آن را بشناسد.
 -19با نمای کلینیکی و رادیوگرافی ضایعات اپی تلیالی خوش خیم مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -13نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط ضایعات اپی تلیالی خوش خیم 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  11کتاب پاتولوژی نویل 9112

عنوان درس:ضایعات بدخیم اپی تلیالی

مدرس :دکتر داودی
زمان 9 :ساعت

واحد:دندانپزشکی تشخیصی 3
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 99

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی :آشنایی دانشجویان با ضایعات بدخیم اپی تلیالی
اهداف ویژه :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن درس مربوطه قادر باشند:
 -14انواع ضایعات بدخیم اپی تلیالی شامل :
اسکواموس سل کارسینوما  .وروکوس کارسینوما  .سینونازال کارسینومای اندیفرانسیه  .نازوفارنژیال کارسینوما  .بازال
سل کارسینوما  .مرکل سل کارسینوما و مالنوما را بشناسد.
 -19با نمای کلینیکی ضایعات بدخیم اپی تلیالی مذکور در فوق آشنا بوده و قادر به توضیح آن باشد.
 -12نمای هیستوپاتولوژی ایجاد شده توسط ضایعات پیش بدخیم اپی تلیالی مذکور در مورد  1را بشناسد و قادر به توضیح
آن باشد.
 -11انواع بالینی اسکواموس سل کارسینوما 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  11کتاب پاتولوژی نویل 9112

عنوان درس  :ضایعات سفید و قرمز

مدرس  :دکتر بذرگری

واحد  :دندانپزشکی تشخیصی 3

زمان  9 :ساعت

تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 99

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با انواع ضایعات سفید و قرمز 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 سفید و قرمز داخل دهان را تعریف کند .
 -9اتیولوژی و پاتوژنز ضایعات سفید و قرمز را شرح دهد.
 -3درمان مربوط به این گونه ضایعات سفید و قرمز 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 9119

عنوان درس  :ضایعات پیگمانته

مدرس  :دکتر بذرگری
زمان  9 :ساعت

واحد  :دندانپزشکی تشخیصی 3
تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 99

مکان :طبق برنامه آموزش

هدف کلی  :آشنایی دانشجویان با انواع ضایعات پیگمانته 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 پیگمانته داخل دهان را تعریف کند.
 -9اتیولوژی و پاتوژنز ضایعات پیگمانته را شرح دهد.
 -3درمان مربوط به این گونه ضایعات پیگمانته 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 9119

عنوان درس :سرطانهای دهان و شایعترین انکوژنها

مدرس :دکترنسیم حسینی
زمان  9 :ساعت

واحد :تشخیص  3نظری

تاریخ :طبق برنامه تعیین شده توسط مدیرگروه

گروه هدف :دانشجویان دوره دندانپزشکی عمومی ورودی 99

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 سرطانهای ناحیه دهان اطالعات پایه را داشته باشند.
 -9در مورد هر کدام عالیم و تظاهرات آن را بدانند.
 -3داروها و نیز روشهای مورد استفاده در درمان آنها و نیز نحوه درمان ضایعات دهانی ناشی از
درمان سرطان 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 سرطان کتاب برکت و فاالس

