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 ...........................دًذاًپصؼکی زًجاى........../ هرکسداًؽکذُ

 ............................................پاتَلَشی دّاى ٍ فک ٍ صَرتگرٍُ آهَزؼی: ...........

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دًذاًپسؼکی/ هرکس آهَزؼی درهاًی:ًؽکذُدا 3دًذاًپسشکی تشخیصی  ػٌَاى ٍاحذ درظی:

 دکتری دًذاًپصشکی رؼتِ تحصیلی:  ٍاحذ درظی: ًَع

 هطقغ تحصیلی: کارٍرزی: کارآهَزی: ػولی: 2ًظری: تؼذاد ٍاحذ

 ظایر کارٍرز کارآهَز ترم تحصیلی کارٍرزی: کارآهَزی: ػولی: 34ًظری:        تؼذاد ظاػت

کذ 

 5828285درض:
      7 1 تؽخیصیپیؽٌیاز:  

 ظایر: ظایر:

 مشخصات مسؤل درس

 صَرت ٍ فک ٍ دّاى پاتَلَشی رؼتِ تحصیلی: دکتر صًَا رفیعیاى ًام ٍ ًام خاًَادگی:

 اظتادیار رتثِ ػلوی: دکتری تخصصی هقطغ تحصیلی:

 89544527833 تواض: ؼوارُ
پعت 

 sona_rafieyan@yahoo.comالکترًٍیک:

 کذُ دًذاًپصشکی زًجاىبخش پاتَلَشی داًش   هحل کار:

 دکتر ظیٌا هیری ًصاد-دکتر هیٌا هحبیاى-دکتر صًَا رفیعیاى  :(اى)هذرظًام ٍ ًام خاًَادگی هذرض

 تازًگری تر اظاض ًیاز جاهؼِ: :تاریخ تذٍیي طرح درض ًحَُ ترگساری دٍرُ:
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 ؼوارُ جلعات تازًگری ؼذُ: تاریخ   ترکیثی هجازی حضَری

×    00/00/1337  

 ف آموزشیاهذا

 ؼٌاخت ٍ آؼٌایی تا هثاًی ٍ هفاّین پاتَلَشی ّذف کلی:

 :)قادر باشٌذ: (اى)، اًتظار هی رٍد فراگیربرًاهِ آهَزشی در پایاى اّذاف اختصاصی )رفتاری 

 :ٍیصگی ّای یک ضایؼِ خَغ خین/تذخین/پیػ تذخین را ًام تردُ ٍ تؼریف کٌذ-1 حیطِ ؼٌاختی 

 2-دّذ ؼرحخین ّر یک از ضایؼات تذریط ؼذُ را هاّیت خَغ خین/تذخین/پیػ تذ 

 3- را تَضیح دّذ. تذخین پیػ/تذخین/خین خَغػلل ایجاد ٍاتیَلَشی ضایؼات 

 4- ّیعتَپاتَلَشی ّر یک از ضایؼات را تطَرکاهل تفعیرکٌذ.–رادیَگرافی –ًوای کلیٌیکی 

 5-.درهاى ٍ پیػ آگْی ّر یک از ضایؼات را ؼرح دّذ 

 

 . 

 :ؽجَ تا دقت تِ فؼالیتْای آهَزؼی تَجِ کٌذداً -1 حیطِ ػاطفی 

 2-در فؼالیتْای گرٍّی آهَزؼی ؼرکت کٌذ 

 3-هذیریت ٍ ارجاء صحیح -از اطالػات کافی ٍ ٍجذاى کاری الزم ترخَردار تاؼذ ٍ خَد را در قثال تؽخیص

 تیوار هتؼْذ تذاًذ

 . 

 حیطِ رٍاًی حرکتی. 

:رٍغ ّای تذریط 

ظخپرظػ ٍ پا                                                                                                                                                                                                                               ظخٌراًی                                                                                                                                                                        تحث گرٍّی                                                                                                                                           
                                                                                                                                                                                                                                         

                  ارائِ تَظط داًؽجَیاى داٍطلةتٌَیعیذ(:  ظایر) 
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 هَاد ٍ ٍظایل آهَزؼی:

 پاورپوینت و ویدئو پروژکتور 

 تجارب یادگیری )حیي تذریط(:

 ؼرکت در تحث گرٍّی ٍ ظَال ٍ جَاب کالظی ٍ داًعتي اّویت تاثیر فؼالیتْای کالظی ٍ ارائِ در ًورُ پایاى ترم-1

رادیَگرافی ٍ ًْایتا ّیعتَپاتَلَشی تِ ػٌَاى اظتاًذارد طالیی -ی ضایؼات تر اظاض ًوای کلیٌیکیداًعتي رٍال تؽخیص-2

 تؽخیص

 

 تکالیف یادگیری) تؼذ تذریط(:

 برگساری کَئیس کتبی در پایاى ّر جلعِ جْت ارزیابی هیساى دقت ٍ تورکس داًشجَیاى ٌّگام تذریط ٍ ارزیابی کیفیت تذریط

 پیش خَاًی ضایعات 

 پرظش ٍ پاظخ کالظی 

 

 

 ضَاتط آهَزؼی ٍ ظیاظت ّای هذرض

 حضَر ظر ظاػت هقرر در کالض -1اًتظارات: 

 پیػ خَاًی ضایؼات تؼییي ؼذُ-2

 لسٍم خاهَغ تَدى تلفي ّوراُ در طَل کالض-3

 در طَل ترم هیباشذ غیبت هَجِ جلعِ 4حذاکثر غیبت هجاز : هجازّا

 جلعِ ًورُ صفر رد خَاّذ شذ 4جازبیش از در صَرت داشتي غیبت غیر ه هحذٍدیتْا:

 ایجاد ّر گًَِ اختالل در ًظن کالض

 (:/تالیٌی/ػرصِ/آزهایؽگاّیػولیّای ایوٌی )درٍض تَصیِ



4 
 

 

 فْرظت هٌاتغ درظی:

 منابع اصلی

Oral and Maxillofacial Pathology, Brad W. Neville, Douglas D. Damm,allen,chi,fourth edition2016  

  Burket's Oral Medicine: 12th ed 2015 

 Peterson's Principles Of Oral & Maxillofacial Surgery fourth Edition,2018 

 هٌابع کوکی: جسٍات هطالب تذریط شذُ تَظط اظاتیذ 

 روش ارزیابی:

 هؽاّذُ ػولکرد

 )چک لیعت( 

 هصاحثِ 

 ) ؼفاّی(
 آزهَى کتثی

  

 ػیٌی تؽریحی

گعتردُ 

 پاظخ
 ×صحیح / غلط جَرکردًی ×چٌذ گسیٌِ ای ×پاظخ کَتِ

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

 ... می باشذ(.20، برابر ...02) نمره قبولی از    

طثق حضَر ٍ غیاب کالظی:

  ضَاتط آهَزؼی

تارم هؽخص از  هؽارکت کالظی:

طرف ّر اظتاد تِ صَرت ًورُ 

 ارفاقی

 از صهؽخ تارم:  ٍ پرٍشُ: ػولی اًجام تکالیف

 ارفاقی ًورُ صَرت تِ اظتاد ّر طرف

 ًورُ 16 اهتحاى پایاى ترم: ًور4ُ اهتحاى هیاى ترم: کَئیس:

 :هَارد ظایر

 

 :جذٍل زهاًی ارائِ ترًاهِ
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ؼوارُ 

 جلعِ

رٍغ 

 ارائِ

 تاریخ

 ارائِ 

ظاػت 

 ارائِ 

هکاى 

 ارائِ
 هذرض )هذرظاى(  ػٌَاى جلعِ 

محبیان دکتر د، قرمس َ پیگماوتًضایعات سفی 3کالض  55-53 27/6/5397  5  

2  3/7/5397 55-53 3کالض   محبیان  دکتر ضایعات سفید، قرمس َ پیگماوتً   

3  58/7/5397 55-53 3کالض   محبیان  دکتر ضایعات سفید، قرمس َ پیگماوتً   

4  57/7/5397 55-53 3کالض   محبیان  دکتر ضایعات سفید، قرمس َ پیگماوتً   

5  24/7/5397 55-53 3کالض   رفیعیان دکتر ضایعات خُش خیم مساوشیمی   

6  5/8/5397 55-53 3کالض   رفیعیان دکتر ضایعات   خُش خیم  مساوشیمی   

7  8/8/5397 55-53 3کالض   رفیعیان دکتر ضایعات بدخیم  مساوشیمی   

8  55/8/5397 55-53 3کالض   رفیعیان دکتر ضایعات خُش خیم اپی تلیال   

9  22/8/5397 55-53 3کالض   رفیعیان  دکتر ضایعات خُش خیم اپی تلیال   

58  29/8/5397 55-53 3کالض   رفیعیان  دکتر اپی تلیال ضایعات َاکىشی َ پیش بدخیم   

55  6/9/5397 55-53 3کالض   رفیعیان  دکتر اپی تلیال ضایعات َاکىشی َ پیش بدخیم   

52  53/9/5397 55-53 3کالض   رفیعیان  دکتر اپی تلیال ضایعات َاکىشی َ پیش بدخیم   

53  28/9/5397 55-53 3کالض   رفیعیان  دکتر ضایعات بدخیم اپی تلیال   

54  27/9/5397 55-53 3کالض   رفیعیان  دکتر ضایعات بدخیم اپی تلیال   

55  4/58/5397 55-53 3کالض   محبیان دکتر سرطاوٍای حفري دٌان   

56  55/58/5397 55-53 3کالض   مصرف تىباکُ َ الکل ـ  عُارض واشی از 

 شایعتریه اوکُژوٍا

محبیان دکتر  

57  58/58/97 55-53 3کالض    دکتر هیری ًصاد        اصُل جراحی َ درمان ضایعات پاتُلُژژیک 

 30/10/1337            تاریخ اهتحاى پایاى ترم: 00/00/1337                تاریخ اهتحاى هیاى ترم: 58

 


