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 :نظری یک ولوژیپاتطرح دوره 

 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 ولوژی یک نظریپات نام درس:

 دندانپزشکی عمومی مقطع:

 3331-2:تعداد و کد واحد

 ندارد:پیش نیاز
 ولوژی فک و صورتپاتاعضای هیئت علمی بخش  مسئول برنامه:

 ساعته( دوجلسه  11یک ترم )مدت زمان ارائه درس: 

 شرح درس: 

اختالالت رشدی و نموی بافتهای دهان ، کیست های غیر ادنتوژنیک حفره دهان ، کیست ها و تومورهاای   این واحد درسی بر پنج محور اصلی

دهانی ، آفت و سندرم های وابسته ، زخم های اولیه و ثانویه ، ضایعات پوستی مخاا یای تااولی ، ضاایعات تروماتیاک ، پوساید ی        ادنتوژنیک

ویروسی ، اختالالت رشادی نماوی دنادان و اخاتالالت ایمونوپااتولوژی      -قارچی-دندان  ، ضایعات پالپ و پری آپیکال ، بیماریهای میکروبی 

ایان واحاد باه بسایاری از      اساس این واحد ها بر نمای کلینیکی  ضایعات و نمای هیستوپاتولوژیک آنها اساتوار میااشاد .   استوار می باشد. دهان 

 د.بواتیولوژی ضایعات فوق و مواجهه کلینیکی و تشخیص پاتولوژیک و نحوه درمان آنها پاسخگو خواهد  سئواالت دانشجویان در مورد

 برنامه آموزشی

 

 ظرین 1لوژیبرنامه پاتو
 تاریخ استاد عنوان درس ردیف

  بشردوستدکتر  اختالالت رشد و نموی بافتهای دهان 1

  بشردوستدکتر  غیر ادنتوژنیک -بررسی کیست های دهانی و انواع آن 2

  باقریدکتر  ادنتوژنیک -بررسی کیست های دهانی و انواع آن 3

  باقریدکتر  بررسی تومورهای ادنتوژنیک 4

  کوچکیدکتر  م های وابستهآفت و سندر 5

  کوچکیدکتر  زخم های اولیه و ثانویه   6

  بشردوستدکتر  ضایعات تاولی 7

  بشردوستدکتر  ضایعات تروماتیک 8

  کوچکیدکتر  پوسید ی دندانی و ضایعات پالپ 9

  کوچکیدکتر  ضایعات پری اپیکال و استئومیلیت 11

  بشردوستدکتر  بیماری های میکروبی   11

  بشردوستدکتر  بیماری های قارچی 12

  بشردوستدکتر  بیماریهای ویروسی 13

  باقریدکتر  اختالالت رشد و نمو دندانها 14

  باقریدکتر  اختالالت ایمنوپاتولوژی دهان و ترمیم زخم ها 15

  

 .*اسامی اساتید در هر دوره میتواند متفاوت باشد



 

 اهداف ارزشیابی

 دهان ، فک وصورت کبا ضایعات پاتولوژی 3ترم  شجویاندان هدف کلی: آشنایی

 :با دانشجویاناهداف جزئی: آشنایی 

 تغییرات پاتولوژیک مخاط دهان-1

 مخایی –ضایعات پوستی -2

 تومورهای ادنتوژنیک-3

 کیست های ادنتوژنیک-4

 تکاملی –آنومالی های رشدی -3

 ابنورمالیتی های دندان ها-6

 اپیکالتغییرات پاتولوژیک پری -1

 عفونت های باکتریال در ناحیه دهان ، فک و صورت-8

 عفونت های قارچی در ناحیه دهان ، فک و صورت-9

 عفونت های ویروسی در ناحیه دهان ، فک و صورت-11

 

 :یاهداف رفتار 

 ,Neville (Oral & maxillofacial pathologyقادرباشد براساس کتاا    یلیان ترم تحصیرود دریول وپس از پا یاز دانشجو انتظارم

 و مطالب آموزشی داده شده :( 2119

 

 مورد از تغییرات پاتولوژیک اپی تلیوم مخاط دهان را نام بارد. چند :1-1 

 اسپونژیوزیس و دیسپالزی  را در یک جمله تعریف کند ,ارتوکراتوز ,پاراکراتوز ,هیپرکراتوز  :1-2 

 درصد صحت شرح دهد.81اریتروپالکیا را با : 1-3 

 درصد صحت شرح دهد.81لکلوپالکیا را با  :1-4  

 1-3 :Linea Alba  درصد صحت شرح دهد. 81را  با 

 درصد صحت شرح دهد. 81استوماتیت نیکوتینیک  را  با :1-6 

 

 درصد صحت شرح دهد.  11دیسپالزی ارثی اکتودرمال    را  با  : 2-1 

 درصد صحت شرح دهد.   81لیکن پالن را با  : 2-2 

 دو مورد از عالئم هیستوپاتولوژیک لیکن پالن را نام بارد.: 3- 2

 دو مورد ازانواع کلینیکی لیکن پالن را نام بارد.: 4 - 2

 دو مورد از درمانهای رایج لیکن پالن را شرح دهد.:2-3
 

 درصد صحت شرح دهد. 11پسوریازیس را   با   :3-1 

 س را شرح دهد.دومورد ازمشخصات هیستوپاتولوژیک پسوریازی: 2- 3

 مورد از عالئم بالینی پسوریازیس را نام بارد. 2دو:3-3 
 

 درصد صحت شرح دهد. 11اریتم مولتی فرم  را  با  :3-4   

 سه مورد از انواع بالینی اریتم مولتی فرم را نام بارد.:3-3   



 دو مورد از عوامل اتیولوژیک اریتم مولتی فرم را نام بارد.:3-6   

 ورد از درمانهای اریتم مولتی فرم را نام بارد.دو م :3-1   

 درصد صحت شرح دهد. 81سندرم استیون جانسون را با  :3-8    

 

 درصد صحت شرح دهد. 11انواع اپیدرمولیزبولوز را  با  4-1   

 سه مورد از انواع اپیدرمولیزبولوزای ارثی را نام بارد. 4-2   

 درصد صحت شرح دهد. 11ی اکتسابی و ارثی  را  با هیستوپاتولوژی اپیدرمولیزبولوزا 4-3   

 درصد صحت شرح دهد. 11درمان انواع اپیدرمولیزبولوز را  با 4-4   

 درصد صحت شرح دهد. 11علت ایجاداپیدرمولیزبولوز را  با 4-3   
 

 درصد صحت شرح دهد. 11انواع پمفیگوس  را  با  3-1    

 س که در دهان ایجاد می شود را نام بارددو مورد از انواع بالینی پمفیگو3-2    

 دو مورد از تغییرات هیستوپاتولوژیک پمفیگوس را شرح دهد. 3-3    

 دومورد از درمانهای پمفیگوس را شرح دهد.3-4    

     

 درصد صحت شرح دهد. 11انواع پمفیگویید خوش خیم مخایی را با  :6-1  

 درصد صحت شرح دهد. 11ایی را با هیستوپاتولوژی پمفیگویید خوش خیم مخ: 6-2  

 دو مورد از عالئم بالینی پمفیگوییدخوش خیم مخایی را شرح دهد.: 6-3  

 دو مورد از تغییرات چشمی پمفیگوییدخوش خیم مخایی را شرح دهد.: 6-4  

 یک  مورد از درمان رایج برای  پمفیگوییدخوش خیم مخایی را شرح دهد.: 6-3  

 

 اع لوپوس اریتماتوز را نام بارد.سه مورد از انو: 1-1  

 دو مورد از تغییرات هیستوپاتولوژی لوپوس اریتماتوز را نام بارد. :1-2  

 دومورد از تغییرات هیستوپاتولوژی لوپوس اریتماتوز را نام بارد. : 1-3  

 دو مورد از عالئم بالینی لوپوس اریتماتوز را نام بارد .: 1-4  

 درصد صحت شرح دهد 11بیماران لوپوس اریتماتوزسیستمیک را با تغییرات سرولوژیک : 1-3   

 دومورد از درمان لوپوس اریتماتوزسیستمیک را نام بارد . :1-6   

 

 درصد صحت شرح دهد . 81انواع اسکلرودرما را با :  8-1

 دومورد از عالئم بالینی اسکلرودرمای سیستمیک را نام بارد .: 8-2 

 درصد صحت شرح دهد . 11وژی اسکلرودرمای سیستمیک را با عالئم هیستوپاتول:  8-3 

 درصد صحت شرح دهد . 11درمان اسکلرودرما را با  : 8-4 

 یک مورد از آنتی بادیهای موجود درخون بیماران اسکلرودرمائی را نام بارد .: 8-3 

 

 درصد صحت شرح دهد. 81یاقه بندی تومورهای ادنتوژنیک را با   : 9       

 درصد شرح صحت دهد. 81آملوبالستوما را با    : 9-1        

 سه مورد ازانواع بالینی آملوبالستوما رانام بارد.    : 9-2        



 چهارمورد از انواع هیستوپاتولوژی آملوبالستوما را نام بارد .   :9-3        

 . دومورد از عالئم رادیو رافی آملوبالستوما را نام بارد    :9-4        

 درصد صحت شرح دهد . 81درمان آملوبالستوما را با    :9-3        

 دومورد از انواع هیستوپاتولوژی آملوبالستومای تک کیستی را نام بارد .    :9-6        

 تفاوت آملوبالستومای بدخیم و آملوبالسیتک کارسینوما را دریک جمله شرح دهد .   : 9-1        

 ترین محل متاستازآملوبالستومای بدخیم را نام بارد. شایع   :9-8        

  

 درصدصحت شرح دهد . 81(را با AOTدنوماتویید ادنتوژنیک تومور)   : 11-1        

 رانام بارد . AOTدومورد از انواع رادیو رافی    : 11-2        

 . درصدصحت شرح دهد 81را با  AOTتغییرات هیستوپاتولوژیک    : 11-3        

 رانااااااااااااااااااام بااااااااااااااااااارد .  AOTدومااااااااااااااااااورد از عالئاااااااااااااااااام بااااااااااااااااااالینی       : 11-4        

     

 درصد صحت شرح دهد . 81تومورپیندبورگ را با  :11-1        

 دومورد از عالئم بالینی پیند بورگ را نام بارد . :11-2        

 یک مورد از عالئم رادیو رافی پیندبورگ را نام بارد . :11-3        

 درصد صحت شرح دهد.     81هیستوپاتولوژی پیندبورگ را با :11-4        

 

 درصد صحت شرح دهد . 11( رابا SOTاسکواموس ادنتوژنیک تومور)  :12-1        

 رانام بارد. SOTدومورد از عالئم رادیو رافی  :12-2        

 رانام بارد. SOTدومورد ازعالئم هیستوپاتولوژی   :12-3        

 درصد صحت شرح دهد . 11را با  SOTدرمان   :12-4        

 درصد صحت شرح دهد .81( را با AFOآملوبالستیک فایاروما ) :1- 13        

 درصد صحت شرح دهد .81( را با AFOآملوبالستیک فایاروادنتوما ) :14-1        

 درصد صحت شرح دهد .81ادنتوآملوبالستوما را با  :  13-1        

 درصد صحت شرح دهد .81انواع ادنتوما را با   :16-1        

 دو مورد از عالئم بالینی ادنتوما را نام بارد . :16-2       

 دومورد از عالئم رادیو رافی ادنتوما را نام بارد . :16-3       

 درصد صحت شرح دهد . 81تغییرات هیستوپاتولوژی ادنتوما را با  :16-4       

 درصد صحت شرح دهد . 81مان ادنتوما را با در :16-3       

 

 درصد صحت شرح دهد . 81انواع ادنتوژنیک فایاروما را با  :11-1       

 دومورد از انواع هیستوپاتولوژیک ادنتوژنیک فایارومای مرکزی را نام بارد .  :11-2       

 صد صحت نام بارد .در  81عالئم بالینی ادنتوژنیک فایارومای مرکزی را با  :11-3       

 دومورد از ضایعاتیکه نمای بالینی مشابه ادنتوژنیک فایارومای محیطی دارند را نام بارد .:11-4       

  درصد صحت نام بارد .  81درمان ادنتوژنیک فایارومای مرکزی و محیطی  را با   :11-3       

 

 درصد صحت نام بارد .  81با  را WHOیاقه بندی کیستهای ادنتوژنیک را براساس  :18       



 درصد صحت شرح دهد . 81کیست دنتی جروس را با  :18-1       

 سه مورد ازانواع رادیو رافی کیست دنتی جروس را نام بارد . :18-2       

 دومورداز شایعترین محلهای ایجاد کیست دنتی جروس را نام بارد . : 18-3       

 درصد صحت شرح دهد . 81جروس را با درمان کیست دنتی  :18-4       

 درصد صحت شرح دهد . 81هیستوپاتولوژی کیست دنتی جروس را با  :18-3       

 

 درصدصحت شرح دهد . 81شی ( را با یاراپشن سیست )کیست رو :19-1      

 

 درصد صحت شرح دهد . 81کیست پریموردیال را  با  :21-1     

 

 درصد صحت شرح دهد . 81را با   (OKCست )ادنتوژنیک کراتوسی: 21-1      

 رانام بارد . OKCدومورد از شایعترین محلهای ایجاد   : 21-2      

 درصد صحت شرح دهد . 81را با   OKCهیستوپاتولوژی  : 21-3      

 را نام بارد . OKCدومورد از درمان های : 21-4        

  

 درصد صحت شرح دهد . 81را  با کیست ادنتوژنیک ارتوکراتینیزه :22-1       

 را با کیست ادنتوژنیک ارتوکراتینیزه را دریک جمله شرح دهد . OKCتفاوت  :22-2      

       

 درصد صحت شرح دهد . 81سندرم  ورلین را با  :1- 23      

 بارد .های غیرسندرمی را نام  OKCهای موجود در این سندرم با  OKCدو مورد از تفاوتهای : 23-2     

 

 درصد صحت شرح دهد . 81کیست لثه ای با لغین و نوزادان را با  : 24-1      

 تفاوت کیست لثه ای بالغین با کیست انکلوزیونی لثه را دریک جمله بنویسد . : 24-2     

 را دریک جمله بنویسید . Epstin nodulesو  Bohn nodulesتفاوت کیست لثه ای نوزادان را با  :24-3     

 

 درصد صحت شرح دهد . 81کیست لترال پریودنتال را  با  : 23-1     

 شااهت کیست لترال پریودنتال را با کیست لثه ای بالغین در یک جمله بنویسید . :23-2     

 دو مورد از شایعترین محلهای کیست لترال پریودنتال را نام بارد . :23-3     

 درصد صحت شرح دهد . 81پریودنتال را  با  هیستوپاتولوژی کیست لترال :23-4     

 درصد صحت شرح دهد . 81کیست بوتریوئید را  با  :23-3     

 

 درصد صحت شرح دهد . 81کیست  ورلین را  با :26-1    

 دو مورد ازانواع کیست  ورلین رانام بارد . :26-2    

 دو مورد از عالئم بالینی کیست  ورلین رانام بارد . :26-3    

 دو مورد ازعالئم هیستوپاتولوژیک کیست  ورلین را نام بارد . :26-4    

 درصد صحت شرح دهد . 81درمان کیست  ورلین را  با  :26-3      

 درصد صحت شرح دهد . 81کیست  الندولرادنتوژنیک را  با  :21-1     



 رد .دو مورد از عالئم بالینی کیست  الندوسرادنتوژنیک را نام با :21-2     

 دو مورد از تغییرات هیستوپاتولوژیک کیست  الندوسرادنتوژنیک را نام بارد . : 21-3     

 درصد صحت شرح دهد . 81انواع کارسینوماهایی را که در جدار کیست ادنتوژنیک منشاء میگیرند را  با  :1- 28    

      

افی و هیستوپاتولوژی ناهنجاری های لب ، کام، مخاط دهاان، فاک وزباان را باا     از فرا یر انتظار می رود که عالئم کلینیکی و رادیگر: 29-1    

 در صد ایمینان شرح دهد.11

در صد ایمیناان شارح   81از فرا یر انتظار می رود که عالئم کلینیکی و رادیگرافی و هیستوپاتولوژی  و درمان کیست های تکاملی را با : 29-2  

 دهد.

 Paramedian lipرود که عالئم کلینیکی و رادیگرافی و هیستوپاتولوژی و درماان ضاایعات تکااملی از جملاه     از فرا یر انتظار می : 29-3   

pits, Double lip   leukoedem,Fordyce granules, -  ماکروکلوساایا  -میکروکلوساایا-  Ankyloglossia, lingual 

thyroid,     زبان سیاه مودار -و       زبان شیاردار- Stafne defect   را بر اساس  کتا Neville  درصد ایمینان توضیح دهد.      11با 

درصاد   ایمیناان توضایح    81را با  Palatal cysts of the newbornهیستوپاتولوژیک و درمان  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی : 29-4  

 دهند.

 دهند. درصد ایمینان توضیح 11را با  Nasolabial cystهیستوپاتولوژیک و درمان  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی : 29-3  

      درصاد ایمیناان  شارح دهناد.     11را باا   Globulomaxillary cyst هیساتوپاتولوژیک و درماان   ,فرا یران بایستی عالئام کلینیکای   : 29-6 

 درصد ایمینان  شرح دهند.    83ا با ر Nasopalatin duct cyst هیستوپاتولوژیک و درمان ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی : 33-1

 درصد ایمینان   شرح دهند. 11را با  Median palatal cyst هیستوپاتولوژیک و درمان ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی  : 29-1

 شرح دهند.   درصد ایمینان 11را با  Median mandibular cyst هیستوپاتولوژیک و درمان,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی  : 29-8

 درصد ایمینان شرح  دهند. 13را با  Epidermoid cyst هیستوپاتولوژیک و درمان,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی    : 29-9

 درصد ایمینان شرح دهند. 61را با  Dermoid cyst هیستوپاتولوژیک و درمان,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی   : 29-11  

 درصد ایمینان   شرح دهند. 11را با  Thyroglossal duct cyst هیستوپاتولوژیک و درمان,یستی عالئم کلینیکی فرا یران با : 29-11  

 درصد ایمینان شرح  دهند. 63را با  Branchial cleft cyst هیستوپاتولوژیک و درمان,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی   : 29-12  

درصاد   ایمیناان شارح     81را باا   Oral lymphoepithelial cyst هیساتوپاتولوژیک و درماان  ,کی فرا یران بایستی عالئم کلینی  : 29-13 

 دهند.

 

 درصد ایمینان اختالالت دندانی را بداند. 111فرا یران بایستی با : 31-1   

درصد ایمینان شارح   81دانی  را با درمان تاثیرات محیط روی تکامل ساختمانهای دن ,رادیو رافیک ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی : 31-2   

 دهند.

پاس از تکامال از جملاه      یرادیو رافیاک و درماان را در ماورد از دسات دادن سااختمانهای دنادان       ,فرا یران بایساتی عالئام کلینیکای   : 31-3  

Abfraction, Erosion, Abrasion, Attrition81  .درصد از مطالب تئوریک را شرح دهند 

درصادایمینان شارح    91رادیو رافیک و درمان را در مورد تغییررنگهای داخلی وخاارجی دنادانها  باا     ,تی عالئم کلینیکیفرا یران بایس: 31-4

 دهند .

درصاد ایمیناان توضایح     81رادیو رافیک و درمان را در مورد تحلیل داخلی و خارجی دنادانها  باا    ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی  : 31-3  

 دهند .

 درصد ایمینان شرح دهند. 11رادیو رافیک و درمان را در مورد  تغییرات تکاملی در تعداد دندانها  با  ,ران بایستی عالئم کلینیکیفرا ی: 31-6

 درصد ایمینان شرح دهند. 13رادیو رافیک و درمان تغییرات  تکاملی در اندازه دندانها را با  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی: 31-1



: 9-43درصد ایمینان شرح دهند.     13رادیو رافیک و درمان تغییرات  تکاملی درشکل دندانها را با  ,ران بایستی عالئم کلینیکیفرا ی : 31-8 

 درصد ایمینان شرح دهند.61رادیو رافیک وهیستو پاتولوژیک انتینوژنزیس ایمپرفکتا را با  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی

 

 درصد ایمینان شرح دهند.  91را با  Pulpitisئم کلینیکی هیستوپاتولوژیک و درمان فرا یران بایستی عال: 31-1

 درصد ایمینان شرح دهند.   91را با  Periapical granulomaفرا یران بایستی عالئم کلینیکی هیستوپاتولوژیک و درمان : 31-2

 درصد ایمینان شرح دهند.  81را با  Periapical abscessفرا یران بایستی عالئم کلینیکی هیستوپاتولوژیک و درمان  : 31-3

 درصد ایمینان شرح دهند.  81را با  Cellulitistفرا یران بایستی عالئم کلینیکی هیستوپاتولوژیک و درمان  : 31-4 

 ند. درصد ایمینان شرح ده 11را با  Osteomyelitisفرا یران بایستی عالئم کلینیکی هیستوپاتولوژیک و درمان  : 31-3  

درصاد ایمیناان شارح     11را با  Diffuse sclerosing osteomyelitisفرا یران بایستی عالئم کلینیکی هیستوپاتولوژیک و درمان  : 31-6

 دهند. 

 درصد ایمینان شرح دهند. 11فرا یران بایستی عالئم کلینیکی هیستوپاتولوژیک و درمان فوکال اسکلروزنیک استئومیلیت را با :  31-1

 

 

درصاد   63را با  Osteomyelitis with proliferative periostitisفرا یران بایستی عالئم کلینیکی هیستوپاتولوژیک و درمان  : 31-8  

 ایمینان شرح دهند.

 

 درصد ایمینان شرح دهند. 91فرا یران بایستی تعریف  و یا تاریخچه عفونتهای باکتریال  را با : 32

 درصد ایمینان شرح دهند. 11را با  Impetigo تشخیص و درمان و پیش آ هی بیماری  ,ئم کلینیکیفرا یران بایستی عال : 32-1  

 درصد ایمینان شرح دهند. 63را با  Erysipelas تشخیص و درمان و پیش آ هی بیماری  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی  : 32-2 

 درصد ایمینان شرح دهند.61را با Scorlet lever ن و پیش آ هی بیماری تشخیص و درما ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی  : 32-3   

 درصد ایمینان شرح دهند.11دیفتری را با  تشخیص و درمان و پیش آ هی بیماری  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی  : 32-4   

 درصد ایمینان شرح دهند.13لیکس را با سیف تشخیص و درمان و پیش آ هی بیماری  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی  : 32-3   

 درصد ایمینان شرح دهند.13سوزاک را با  تشخیص و درمان و پیش آ هی بیماری  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی  : 32-6  

 درصد ایمینان شرح دهند.13سل را با  تشخیص و درمان و پیش آ هی بیماری  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی : 32-1

 درصد ایمینان شرح دهند.81تشخیص و درمان و پیش آ هی بیماری سل را با  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی : 32-8

 درصد ایمینان شرح دهند.11تشخیص و درمان و پیش آ هی بیماری جذام را با  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی : 32-9   

 درصد ایمینان شرح دهند.61را با  Nomaو درمان و پیش آ هی بیماری  تشخیص ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی : 32-11   

درصاد ایمیناان شارح    31را با  Cat scratch diseaseتشخیص و درمان و پیش آ هی بیماری  ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی  : 32-11   

 دهند.

 درصد ایمینان شرح دهند.13را با  Sinusitisآ هی بیماری درمان و پیش  ,هیستوپاتولوژیک ,فرا یران بایستی عالئم کلینیکی : 32-12

 

 درصد ایمینان شرح دهند. 91فرا یران بایستی تاریخچه و تعریف عفونتهای قارچی را با  : 33  

را  Candidiasisفرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکی و هیستوپاتولوژیک ،تشخیص ، درمان ، پیش آ هی و شکلهای مختلف  : 33-1 

 درصد ایمینان شرح دهند . 83با 

فرا یااران بایساااتی تاریخچاااه ، عالئااام کلینیکااای و هیساااتوپاتولوژیک ،تشااخیص ، درماااان ، پااایش آ هااای و شاااکلهای مختلاااف     : 33-2 

Histoplasmosis  درصد ایمینان شرح دهند . 31را با 

 



 درصد ایمینان شرح دهند . 83ا با فرا یران بایستی کلیات ، تاریخچه ، ساختمان بیماریهای ویروسی ر : 34

فرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکی و هیستوپاتولوژیک ،تشخیص ، درمان ، پیش آ هی هارپس سایمپلکس ویاروس را ) تاب       : 34-1 

 درصد ایمینان شرح دهند . 93خال اولیه و ثانویه ( را با 

درصاد ایمیناان   81را باا   Varicellaفرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکی و هیستوپاتولوژیک ،تشخیص ، درمان ، پیش آ هی   : 34-2 

 شرح دهند .

درصاد  13را باا   Herpes zosterفرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکای و هیساتوپاتولوژیک ،تشاخیص ، درماان ، پایش آ های       : 34-3

 هند .ایمینان شرح د

درصاد  11را باا   فرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکای و هیساتوپاتولوژیک ،تشاخیص ، درماان ، پایش آ های منونوکلئوزعفاونی         :34-4

 ایمینان شرح دهند .

درصاد  61 فرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکی و هیستوپاتولوژیک ،تشخیص ، درماان ، پایش آ های  سایتومگالو ویاروس را باا        :34-3

 ایمینان شرح دهند .

درصاد  31را باا   Entrovirusesفرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکی و هیساتوپاتولوژیک ،تشاخیص ، درماان ، پایش آ های        :34-6  

 ایمینان شرح دهند .

درصد ایمیناان شارح   63را با  خک فرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکی و هیستوپاتولوژیک ،تشخیص ، درمان ، پیش آ هی سر  :34-1

 دهند .

درصاد ایمیناان شارح    63فرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکی و هیستوپاتولوژیک ،تشخیص ، درمان ، پیش آ هی سارخجه را باا   :34-8

 دهند .

درصاد ایمیناان شارح    11را باا   ن آ هی  اوریاو  فرا یران بایستی تاریخچه ، عالئم کلینیکی و هیستوپاتولوژیک ،تشخیص ، درمان ، پیش:34-9

 دهند .

 Humanفرا یاااران بایساااتی تاریخچاااه ، عالئااام کلینیکااای و هیساااتوپاتولوژیک ،تشاااخیص ، درماااان ، پااایش آ هااای ایااادز )   :34-11

Immunodeficiency virus درصد ایمینان شرح دهند .83(را با 
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 آزمون ها:

شرکت در جلسه عمومی آزمون بر اساس زمان اعالم شده از یرف آموزش دانشکده در ابتدای ترم تحصیلی و عادم وجاود سیاسات     -

 امتحان جارانی 

 ارزیابی و نمره دهی: اساس 

 لوژی می باشد. ه صورت  روهی از یرف اساتید پاتویراحی سؤاالت ب -

 حق اعتراض به نمرات و تجدید نظری خواهی با پرنمودن فرمهای مخصوص موجود در آموزش برای دانشجویان محفوظ می باشد.  -
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1- Oral and maxillofacial pathology . NEVILLE ,DAMM,ALLEN,BOUQUOT 3th Edition, 2119 

 

 

 

 ) هر گونه تغییر در منابع و عناوین درسی در هر نیمسال در برنامه ارائه  شده اعمال خواهد شد.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 :نظری دو ولوژیپاتطرح دوره 
 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی  یالن

 پاتولوژی دو نظری نام درس:

 ندانپزشکی عمومید مقطع:

  3333-2:تعداد و کد واحد

 پیش نیاز:آسیب شناسی نظری یک

 اعضای هیئت علمی بخش پاتولوژی فک و صورت مسئول برنامه:

 ساعته( دوجلسه  11یک ترم )مدت زمان ارائه درس: 

 شرح درس: 

عات اپیتلیاالی حفاره دهاان ، بیمااری هاای      این واحد درسی بر هفت محور اصلی شامل تومورهای بافت همانادی و بیمااری هاای خاونی، ضاای     

 استخوانی وبزاقی ،اختالالت هورمونی ، روش های بیوپسی وانواع پیگمانتاسیون ها ی پوستی ومخایی  استوار می باشد. اساس این واحد هاا بار  

دانشجویان در مورد اتیولاوژی ضاایعات    نمای کلینیکی  ضایعات و نمای هیستوپاتولوژیک آنها استوار میااشد . این واحد به بسیاری از سئواالت

 بود.فوق و مواجهه کلینیکی و تشخیص پاتولوژیک و نحوه درمان آنها پاسخگو خواهد 

 

 برنامه آموزشی

 

 نظری 1برنامه پاتولوژی

 تاریخ استاد عنوان درس ردیف

  دکتر بشردوست تومورها وشاه تومورهای بافت هماندی  1

  بشردوست دکتر   لوسمی ولنفومانواع    2

  دکتر باقری ضایعات اپی تلیالی خوش خیم وبدخیم وضایعات پیش بدخیم وانواع نووس ها 3

  دکتر کوچکی بیماریهای بزاقی   4

  دکتر کوچکی بیماریهای متابولیک وژنتیکی استخوان  ونئوپالسم های آن  3

  دکتر بشردوست اختالالت هورمونی 6

  دکتر کوچکی یرسندرمیکپیگمانتاسیون های سندرمیک وغ 1

  دکتر بشردوست اختالالت مینرالها و ویتامین و بیماری های متابولیک 8

  

 *اسامی اساتید در هر دوره میتواند متفاوت باشد.

 

 اهداف ارزشیابی

 دهان ، فک وصورت کبا ضایعات پاتولوژی 6ترم  دانشجویان هدف کلی: آشنایی

 :با دانشجویاناهداف جزئی: آشنایی 

 تومورها وشاه تومورهای هماندی -1

 انواع لنفومها وبدخیمیهای خونی -2



 ضایعات اپی تلیالی خوش خیم و بدخیم -3

 بیماریهای بزاقی  -4

 بیماریهای استخوان -3

 اختالالت هورمونی -6

 پیگمانتاسیون  -1

 اختالالت مینرالها و ویتامین و بیماری های متابولیک -8

 :یاهداف رفتار

 ,Neville (Oral & maxillofacial pathologyقادرباشد براساس کتاا    یلیان ترم تحصیرود دریول وپس از پا یانتظارماز دانشجو 

 و مطالب آموزشی داده شده : (2119

 ضایعات بافت هماندی که بدالیل غیر نئوپالستیک بوجود می آیند را بشناسدمورد از  چند :1-1 

 صحت شرح دهد. درصد81را با  فیاروم تحریکی  :1-2 

 درصد صحت شرح دهد.81را با  فیارواپیتلیال پولیپ : 1-3 

 درصد صحت شرح دهد.81را با  دنچر هیپر پالزیا :1-4  

 درصد صحت شرح دهد. 81را  با  ژانت سل  رانولوما : 1-3 

 درصد صحت شرح دهد. 81را  با  پیوژنیک  رانولوما :1-6 

 

 یمال خوش خیم را بشناسدتومورهای مزانشمورد از  چند : 2-1 

 درصد صحت شرح دهد.   81را با انواع تومورهای خوش خیم بافت فیاروز : 2-2 

 درصد صحت شرح دهد.   81را با  منشا عصایباانواع تومورهای خوش خیم  : 3- 2

 درصد صحت شرح دهد.   81را با  منشا عروقیبا انواع تومورهای خوش خیم : 4 - 2

 درصد صحت شرح دهد.   81با را  منشا عضالنیبا خوش خیم انواع تومورهای :2-3

 درصد صحت شرح دهد.   81با را  منشا استخوانی وغضروفیبا انواع تومورهای خوش خیم :2-6

 

 .تومورهای مزانشیمال بدخیم را بشناسدمورد از  چند  :3-1 

  درصد صحت شرح دهد.  81را با خیم بافت فیاروز بدانواع تومورهای  : 2- 3

 درصد صحت شرح دهد.   81را با  منشا عصایباخیم بدانواع تومورهای  :3-3 

 درصد صحت شرح دهد.   81را با  منشا عروقیبا خیمبدانواع تومورهای  : 4 - 3

 درصد صحت شرح دهد.   81با را  منشا عضالنیبا خیمبدانواع تومورهای  :3-3

 درصد صحت شرح دهد.   81با را  روفیمنشا استخوانی وغضبا خیم بد انواع تومورهای :3-6

 درصد صحت شرح دهد. 11با   انواع لنفوم را 4-1   

 درصد صحت شرح دهد. 11با   انواع لوسمی را 4-2   
    

 بشناسد مشخصات کلینیکی ومیکروسکوپی هر یک ضایعات اپی تلیالی خوش خیم را باانواع  3-1     .

 شرح دهد. درصد صحت 11را با پاپیلوما : 3-2     

 درصد صحت شرح دهد. 11را با بیماری هک  : 3-3     

 درصد صحت شرح دهد. 11را با لکوپالکیا  : 4- 3    

   درصد صحت شرح دهد. 11را با  اریتروپالکیا : 3-3    



 درصد صحت شرح دهد. 11را با  لکو اریترو پالکیا :3-6    

 

 درصد صحت شرح دهد. 11را با اسکواموس سل کارسینوم دهانی  : 6-1   

   درصد صحت شرح دهد. 11را با بازال سل کارسینوم  : 6-2    

 درصد صحت شرح دهد. 11را با  مالنوم مخایی پوستی :6-3    

 

 درصد صحت شرح دهد. 11را با  انواع خال های جانکشنال ،کامپاند،داخل مخایی،ارثی،نووس آبی :1-1     

 

 را نام بارد .ضایعات کیستیک بزاقی : 8-1   

 درصد صحت شرح دهد . 11را با  ضایعات کیستیک بزاقی انواع: 8-2   

را باا   ضایعات ایمنی بزاقی بخصوص سندرم شو رن وانواع ضایعات لنفو اپیتلیومای خوشخیم –انواع سیال آدنیتها  –نقایص مادر زادی  : 8-3   

 درصد صحت شرح دهد . 11

    

 رانام بارد. بیماریهای متابولیک استخوان زانواعسه مورد ا    : 9-1        

 درصد صحت شرح دهد . 81را با  اسئوس-ضایعات فیارو   :9-2        

 ونمای بالینی،رادیو رافیک وهیستوپاتولوژی هریک را تفسیر کندرا نام بارد. نئوپالسمهای استخوانی شایع ترین   :9-3        

  

         

 رانام بارد .اختالالت هورمونی  ردازچند مو : 11-1        

 درصدصحت شرح دهد . 81را با  هایپرپاراتیروئیدیسم    : 11-2        

 درصدصحت شرح دهد . 81را با  هایپوپاراتیروئیدیسم    : 11-3        

 درصدصحت شرح دهد . 81را با  هایپرتیروئیدیسم    : 11-4       

 درصدصحت شرح دهد . 81را با  هایپوتیروئیدیسم    : 11-3      

 درصدصحت شرح دهد . 81را با  بیماری آدیسون   : 11-6     

 درصدصحت شرح دهد . 81را با سندرم کوشینگ     :11-1     

 

 رانااااااااااااااااااااااااااااااااااام بااااااااااااااااااااااااااااااااااارد . انااااااااااااااااااااااااااااااااااواع بیوپساااااااااااااااااااااااااااااااااای : 11-1        

 درصدصحت شرح دهد . 81را با بیوپسی اکسیژنال     :11-2        

 درصدصحت شرح دهد . 81را با بیوپسی انسیژنال     :11-3        

 

 رانام بارد . چند تمونه از موارد پیگمانتاسیون های سندرمیک وغیر سندرمیک  : 1- 12        

 درصد صحت شرح دهد11:سنرم های پوتز جگر و آلارایت را با 12-2      

 

 رانام بارد.تومورهای بزاقی خوش خیم  دومورد از  :12-1        

 درصد صحت شرح دهد . 11با  از جناه بالینی ونمای هیستوپاتولوژیک را پلئومورفیک آدنوم :12-2        

 درصد صحت شرح دهد . 11با  از جناه بالینی ونمای هیستوپاتولوژیک را تومور وارتین :3- 12        

 رانام بارد.تومورهای بزاقی بد خیم  دومورد از :12-4        



 درصد صحت شرح دهد . 11با  از جناه بالینی ونمای هیستوپاتولوژیک را موکواپیدرموئیدکارسینوم :  12-3        

 درصد صحت شرح دهد . 11با  از جناه بالینی ونمای هیستوپاتولوژیک را آدنوئیدسیستیک کارسینو م:12-6        

 ایالعات مدرسین: 

 دکتر نازنین بشردوست

Nazi_1381-11@yahoo.com 

 ر سیده سارا باقریدکت

Ssara.bagheri@gmail.com 

 

 دکتر احمد کوچکی

kochekya@yahoo.com 

 آدرس مدرسین:     

 دانشکده دندانپزشکی –رشت 

 آزمون ها:

شرکت در جلسه عمومی آزمون بر اساس زمان اعالم شده از یرف آموزش دانشکده در ابتادای تارم تحصایلی و عادم وجاود سیاسات امتحاان        

 جارانی 

 س ارزیابی و نمره دهی: اسا

 یراحی سؤاالت به صورت  روهی از یرف اساتید پاتولوژی می باشد. 

 حق اعتراض به نمرات و تجدید نظری خواهی با پرنمودن فرمهای مخصوص موجود در آموزش برای دانشجویان محفوظ می باشد. 

 

 

 منابع:

Oral and maxillofacial pathology . NEVILLE ,DAMM,ALLEN,BOUQUOT 3th Edition, 2119 

 

 

 ) هر  ونه تغییر در منابع و عناوین درسی در هر نیمسال در برنامه ارائه  شده اعمال خواهد شد.(

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 



 

 یک عملی: ولوژیپاتطرح دوره 

 دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 پاتولوژی یک عملی نام درس:

 دندانپزشکی عمومی مقطع:

  0505-1:داد و کد واحدتع
 ندارد:پیش نیاز

 اعضای هیئت علمی بخش پاتولوژی فک و صورت مسئول برنامه:

 ساعته( یک جلسه14)یک ترم مدت زمان ارائه درس: 

 شرح درس: 

پوساتی مخاا    این واحد درسی ماتنی بر یاد یری کیست های غیر ادنتوژنیک حفره دهان ، کیست ها و تومورهای ادنتوژنیک دهانی ، ، ضایعات

ر مورد یی تاولی ، استوار می باشد. اساس این واحدبر نمای هیستوپاتولوژیک آنها استوار میااشد . این واحد به بسیاری از سئواالت دانشجویان د

 بود.تشخیص پاتولوژیک آنها پاسخگو خواهد 

 برنامه آموزشی

 

 نظری 1برنامه پاتولوژی
 تاریخ استاد عنوان درس ردیف

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی با بخش آسیب شناسی و تهیه نمونهآشنایی  1

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی   OKC – COCکیستهای ادنتوژنیک شامل  2

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی کیست های فیشورال 3

  چکیدکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کو مرور جلسات  ذشته 4

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی آملوبالستوما وانواع آن 5

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی ادنتوژنیک تومور،ادنتوما   آدنوماتوئید 6

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی میگزوم ادنتوژنیک 7

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی تئومیلیت  انواع اس –کیست پری اپیکال  – رانولوم پری اپیکال  9

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی لیکن پالن  11

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی پمفیگوس و پمفیگوئید 11

 *اسامی اساتید در هر دوره میتواند متفاوت باشد.
 

 

 

 
 

 

 

 اهداف ارزشیابی

 دهان ، فک وصورت کبا ضایعات پاتولوژی 3ترم  اندانشجوی هدف کلی: آشنایی



 :با دانشجویاناهداف جزئی: آشنایی 

 بخش آسیب شناسی وتهیه نمونه-1

 )  okc,cocتکاملی)کیستهای ادنتوژنیک  -2

 نازوپاالتین داکت سیست((فیشورالادنتوژنیک کیست های  -3

 آملوبالستوما وانواع آن -4

 ادنتوماادنتوژنیک تومور، آدنوماتوئید -3

 میگزوم ادنتوژنیک -6

 انواع استئومیلیت   –کیست پری اپیکال  – رانولوم پری اپیکال  -1

 لیکن پالن -8

 پمفیگوس و پمفیگوئید -9

 

 :یاهداف رفتار 

 ,Neville (Oral & maxillofacial pathologyقادرباشد براساس کتاا    یلیان ترم تحصیرود دریول وپس از پا یاز دانشجو انتظارم

 و مطالب آموزشی داده شده :( 2119

 

 را تشخیص داده وتوصیف نمایدokcنمای هیستوپاتولوژیک  :1-1 

 را تشخیص داده وتوصیف نمایدcocنمای هیستوپاتولوژیک   :1-2 

 نمای هیستوپاتولوژیک نازوپاالتین داکت سیست را تشخیص داده وتوصیف نماید : 1-3 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید ستوماآملوبالنمای هیستوپاتولوژیک  :1-4  

 آدنوماتوئیدادنتوژنیک تومور را تشخیص داده وتوصیف نماید نمای هیستوپاتولوژیک : 1-3 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید ادنتومانمای هیستوپاتولوژیک  :1-6 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید میگزوم ادنتوژنیک نمای هیستوپاتولوژیک : 1-1 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید رانولوم پری اپیکال  ای هیستوپاتولوژیکنم : 1-8 

 را تشخیص داده وتوصیف نمایدکیست پری اپیکال  نمای هیستوپاتولوژیک : 9- 1

 را تشخیص داده وتوصیف نمایدانواع استئومیلیت   نمای هیستوپاتولوژیک : 11 - 1

 اده وتوصیف نمایدرا تشخیص د لیکن پالن نمای هیستوپاتولوژیک .:1-11

 را تشخیص داده وتوصیف نماید   پمفیگوس  :  نمای هیستوپاتولوژیک1-12 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید پمفیگوئید :  نمای هیستوپاتولوژیک 1-13 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 



 

 ایالعات مدرسین: 

 دکتر نازنین بشردوست

Nazi_1381-11@yahoo.com 

 دکتر سیده سارا باقری

Ssara.bagheri@gmail.com 

 

 دکتر احمد کوچکی

kochekya@yahoo.com 

 آدرس مدرسین:     

 دانشکده دندانپزشکی –رشت 

 

 

 آزمون ها:

 شرکت در جلسه عمومی آزمون بر اساس زمان اعالم شده در ابتدای ترم تحصیلی و عدم وجود سیاست امتحان جارانی 

 اساس ارزیابی و نمره دهی: 

 نج ضایعه در مدت زمان تعیین شده توسط  اساتید پاتولوژی می باشد. برمانای تشخیص هیستوپاتولوژی پ

 حق اعتراض به نمرات و تجدید نظری خواهی با پرنمودن فرمهای مخصوص موجود در آموزش برای دانشجویان محفوظ می باشد. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 عملی: دو ولوژیپاتطرح دوره 

 کی گیالندانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزش

 عملی دو پاتولوژی نام درس:

 دندانپزشکی عمومی مقطع:

  0505-1:تعداد و کد واحد
 نظری1:آسیب شناسی پیش نیاز

 اعضای هیئت علمی بخش پاتولوژی فک و صورت مسئول برنامه:

 ساعته( یک جلسه14)یک ترم مدت زمان ارائه درس: 

 شرح درس: 

ضایعات اپی تلیالی خوش خیم وبدخیم وضایعات پیش بدخیم  ،لنفوم،شاه تومورهای بافت هماندیتومورها واین واحد درسی ماتنی بر یاد یری 

استوار می باشد. اساس این واحدبر نمای هیستوپاتولوژیک آنها استوار میااشد . ایان واحاد باه    استخوانی وبزاقی  نئوپالسم های ،وانواع نووس ها

 بود.اتولوژیک آنها پاسخگو خواهد بسیاری از سئواالت دانشجویان در مورد تشخیص پ

 برنامه آموزشی

 

 نظری 1برنامه پاتولوژی
 تاریخ استاد عنوان درس ردیف

شبه تومورهای بافت همبندی شامل فیبروم تحریکی، هیپرپالزی  1

 دنچر، پیوژنیک گرانولوما، ژانت سل گرانولومای محیطی

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی ومشوانوما،لیپ 2

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی استئوسارکوم، کندروسارکوم 3

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی لنفوم هوچکین، لنفوم غیرهوچکین، 4

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی وروکاولگاریس، پاپیلوما 5

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی ل کارسینوما و بازال سل کارسینومااسکواموس س 6

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی انواع نووس ها و مالنوم 7

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی پلئومورفیک آدنوما، تومور وارتین 8

  دکتر بشردوست، دکتر باقری، دکتر کوچکی نوما،موکواپیدرموئیدکارسینوما، آدنوئید سیستیک کارسی 9

 *اسامی اساتید در هر دوره میتواند متفاوت باشد.
 

 

 

 

 اهداف ارزشیابی

 دهان ، فک وصورت کبا ضایعات پاتولوژی 6ترم  دانشجویان هدف کلی: آشنایی

 :با دانشجویاناهداف جزئی: آشنایی 



 ی، هیپرپالزی دنچر، پیوژنیک  رانولوما، ژانت سل  رانولومای محیطیشاه تومورهای بافت هماندی شامل فیاروم تحریک -1

 )شوانوما(، تومورهای خوش خیم هماندی بافت چربی)لیپوم(تومورهای خوش خیم هماندی بافت عصای -2

 استئوسارکوم، کندروسارکوم -3

 لنفوم هوچکین، لنفوم غیرهوچکین، -4

 وروکاولگاریس، پاپیلوما -3

 رسینوما و بازال سل کارسینومااسکواموس سل کا -6

 انواع نووس ها و مالنوم -1

 پلئومورفیک آدنوما، تومور وارتین -8

 موکواپیدرموئیدکارسینوما، آدنوئید سیستیک کارسینوما -9

 

 :یاهداف رفتار 

 ,Neville (Oral & maxillofacial pathologyقادرباشد براساس کتاا    یلیان ترم تحصیرود دریول وپس از پا یاز دانشجو انتظارم

 و مطالب آموزشی داده شده :( 2119

 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید فیاروم تحریکی نمای هیستوپاتولوژیک :1-1 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید هیپرپالزی دنچرنمای هیستوپاتولوژیک   :1-2 

 یدرا تشخیص داده وتوصیف نما پیوژنیک  رانولومانمای هیستوپاتولوژیک  : 1-3 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید ژانت سل  رانولومای محیطینمای هیستوپاتولوژیک  :1-4  

 را تشخیص داده وتوصیف نماید شوانوما نمای هیستوپاتولوژیک : 1-3 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید لیپومنمای هیستوپاتولوژیک  :1-6 

 وتوصیف نمایدرا تشخیص داده  استئوسارکوم نمای هیستوپاتولوژیک : 1-1 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید کندروسارکوم نمای هیستوپاتولوژیک : 1-8 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید لنفوم هوچکین نمای هیستوپاتولوژیک : 9- 1

 را تشخیص داده وتوصیف نماید لنفوم غیرهوچکین نمای هیستوپاتولوژیک : 11 - 1

 را تشخیص داده وتوصیف نماید سوروکاولگاری نمای هیستوپاتولوژیک .:1-11

 را تشخیص داده وتوصیف نماید    پاپیلوما :  نمای هیستوپاتولوژیک1-12 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید اسکواموس سل کارسینوما :  نمای هیستوپاتولوژیک 1-13 

 را تشخیص داده وتوصیف نماید بازال سل کارسینوما :  نمای هیستوپاتولوژیک 1-14

 را تشخیص داده وتوصیف نمایدنووس  نمای هیستوپاتولوژیک:   1-13

 را تشخیص داده وتوصیف نماید مالنوم :  نمای هیستوپاتولوژیک 1-16

 را تشخیص داده وتوصیف نماید پلئومورفیک آدنوما :  نمای هیستوپاتولوژیک 1-11

 را تشخیص داده وتوصیف نماید تومور وارتین :  نمای هیستوپاتولوژیک 1-18

 را تشخیص داده وتوصیف نماید موکواپیدرموئیدکارسینوما :  نمای هیستوپاتولوژیک 1-19

 را تشخیص داده وتوصیف نماید آدنوئید سیستیک کارسینوما :  نمای هیستوپاتولوژیک 1-21

 

 

 



 

 

 

 ایالعات مدرسین: 

 دکتر نازنین بشردوست

Nazi_1381-11@yahoo.com 

 دکتر سیده سارا باقری

Ssara.bagheri@gmail.com 

 

 دکتر احمد کوچکی

kochekya@yahoo.com 

 آدرس مدرسین:     

 دانشکده دندانپزشکی –رشت 

 

 آزمون ها:

 شرکت در جلسه عمومی آزمون بر اساس زمان اعالم شده در ابتدای ترم تحصیلی و عدم وجود سیاست امتحان جارانی 

 اساس ارزیابی و نمره دهی: 

 ی پنج ضایعه در مدت زمان تعیین شده توسط  اساتید پاتولوژی می باشد. برمانای تشخیص هیستوپاتولوژ

 حق اعتراض به نمرات و تجدید نظری خواهی با پرنمودن فرمهای مخصوص موجود در آموزش برای دانشجویان محفوظ می باشد. 

 


