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 ذهني، ضايعات اولیه وثانويهآشنايي با معاينه و  اصول آن، عالئم عیني و  ف کلی درس:اهدا

 اختصاصی درس: اهداف

 .انواع معاینه را نام ببرد 

 هر یک از انواع معاینه را شرح دهد 

 شکایت اصلی و چگونگی  پرسش از بیمار را توضیح دهد 

 .تاریخچه بیماری کنونی و چگونگی  پرسش از بیمار را توضیح دهد 

  را توضیح دهدتاریخچه دندانپزشکی و چگونگی  پرسش از بیمار 

 .چهار اصل )  مشاهده، گوش کردن، دق ،لمس(را شرح دهد 

 .چگونگی معاینات خارج دهانی شامل معاینات سر وصورت، گردن   و غدد بزاقی را شرح دهد 

 .در معاینات  خارج دهانی عالئم  غیر طبیعی مرتبط با  نواحی خارج دهان را  توضیح دهد 

  شامل لب گونه زبان لب لثه  کام دندانها ساختارهای طبیعی مخاط دهان روشهای صحیح معاینات  داخل دهانی

 وشاخص های آناتومیک را شرح دهد.

 خصوصیات بافتی نقاط مختلف  دهان را به درستی شرح دهد 

 .عالیم ذهنی را شرح دهد 

 را شرح دهد  عالئم عینی 

 ضایعات اولیه را توضیح دهد 

 طرح دوره ردوس نظری و عملی



 انواع ضایعات اولیه را نام ببرد 

 ز انواع ضایعات اولیه را )پاپول، ماکول، پالك، ندول، وزیکول، پوستول بوال( را به طور خالصه تعریف کند.هر یک ا 

 ضایعات ثانویه را تعریف کند 

 وجه تمایز ضایعات اولیه و ثانویه را تعیین کند 

 

 

  آشنايي دانشجو با آفت و سندرمهای وابستهبا  دانشجو آشنايي اهداف کلی درس:

 اختصاصی درس:اهداف 
 آفت را تعریف کند 

 .اتیولوژی آفت را توضیح دهد 

 وجه تمایز آفت و هرپس را شرح دهد. 

 وجه تمایز آفت و سندرم بهجت را شرح دهد. 

 سندرم بهجت را در دو خط شرح دهد. 

 عالئم کلینیکی سندرم بهجت را بیان کند. 

 را ذکر کندشخیص آفت دهان راهکارهای ت. 

  را نام ببردانواع درمانهای آفت.. 

 تفاوت داروهای سیستمیک مورد مصرف را با شدت ضایعات توضیح دهد. 

  قدرت متفاوت را تجویز کند.کورتیکواستروئید با اشکال بتواند بر اساس شدت ضایعات مینور و ماژور و یا هرپتی  

 ضايعات پیگمانته مخاط دهان با  دانشجو آشنايي اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:
 های مالنوسیت را در دهان تشریح کندمحل و مشخصات سلول 

 را شرح دهد.دهان  و پاتولوژیک  پیگمانتاسیونهای فیزبولوژیک 

 عوامل ایجاد کننده پیگمانتاسیون اگزوژن و اندوژن را نام ببرد 

 انواع پیگمانتاسیون پاتولوژیک با رنگ قرمز را نام ببرد. 

  مالنینی را نام ببرد .روش تشخیص ضایعات عروقی  از ضایعات 

 ای آبی مننتشر و محدود را متمایز کند.انواع پیگمانتاسیون پاتولوژیک قهوه 



 انواع پیگمانتاسیون پاتولوژیک که درگیری پوستی دارند را نام ببرد. 

 تستهای تشخیصی پیگمانتاسیونها را نام ببرد. 

 فریکل را تعریف کند. 

 توضیح دهد.های فیزیولوژیک را از پاتولوژیک وجه تمایز پیگمانتاسیون 

   شعاعی و عمودی( .مالنوما توضیح دهدانواع( 

 وجه تمایز مالنوما را از ضایعات غیر بدخیم افتراق دهد. 

 عوامل اتیولوژیک مالنوما را شرح دهد. 

 ی مالنوما را نام ببردژنهای مستعدکننده. 

 کند انواع خالها را تعریف. 

 درمان مالنوما را توضیح دهد. 

 سندرم پوتزجگرز را تعریف کند. 

 فریکل و پوتزجگرز را از هم افتراق دهد. 

 روشهای البراتواری افتراق پیگمانتاسیون ژنرالیزه را توضیح دهد. 

 آمالگام تاتو را تعریف کند. 

 روش تشخیص آمالگام تاتو را با استفاده از رادیوگرافی شرح دهد. 

 را نام ببرد مخاطی ایجاد کننده پیگمانتاسیون داروهای. 

 شرح دهد. های پوستی مخاطی را های درمان مالنوزیسروش 

 ویتگیلو را تعریف کند. 

  توضیح دهد اتیولوژی ویتگیلو را 

 روش درمانی پیگمانتاسیون در پوست را نام ببرد 

 آرژیروز را تعریف کند 

  مالنین را نام ببردداروهای القاکننده پیگمانتاسیون وابسته به. 

 

 

 با  با ديابت و عاليم کلینیکي  و تدابیر دندانپزشکي آن دانشجو آشنايي اهداف کلی درس:

 

 اهداف اختصاصی درس:



 
 .دیابت را تعریف کند 

 .اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی دیابت را به طور مختصر شرح دهد 

 .انواع دیابت را نام ببرد 

 را شرح دهد. 1عالئم دیابت تیپ 

 را شرح دهد. 1عالئم دیابت تیپ 

 .عوارض حاد دیابت را  شرح دهد 

 .عوارض مزمن دیابت را شرح دهد 

 .شوك هیپوگلیسمیک را تعریف کند 

  .درمان شوك هیپوگلیسمیک را شرح دهد 

 .داروهای پایین آورنده قند خون را نام ببرد 

   .نحوه مصرف  و عوارض داروهای پایین آورنده قند خون را شرح دهد 

 .کتواسیدوز دیابتی )اقدامت تشخیصی و درمانی آن(را شرح دهد 

 .کمای  هیپراسموالر )اقدامات تشخیصی  و درمانی(  را  شرح دهد 

 .عالیم  دهانی دیابت را تعریف نماید 

 .اندیکاسیون در خواست تست های دیابت را شرح دهد 

 .تست های دیابت را تفسیر نماید 

  درصد درستی بیان نماید188این بیماران  با مالحظات دندانپزشکی را در تمام 

 

 آشنايي دانشجو با بیماريهای تیروئید و تدابیر دندانپزشکي آنها  اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:
 .بیماری تیروئید را تعریف کند 

 .انواع بیماریهای تیروئید را نام ببرد 

 دهد. شرح را هر یک از  تیروئید های نشانه و عالیم 

 دهد توضیح بیماری ها را این از ناشی عوارض. 

 .تست های آزمایشگاهی مورد استفاده برای تشخیص بیماریهای تیروئید را شرح دهد 



 ببرد نام را ها بیماری درمان این در مصرفی داروهای. 

 دهد شرح را هر یک ازبیماری های تیروئید از ناشی دهانی عالئم. 

 را بیان نماید.  بیماران فوق  مصرفی ازداروهای ناشی دهانی تظاهرات 

 درصد صخت شرح دهد.188با  را دندانپزشکی این بیماران مالحظات 

 با بیماريهای عصبي عضالني و تدابیر دندانپزشکي آنها دانشجو آشنايي اهداف کلی درس: 

 اهداف اختصاصی درس:
 .بیماری آدرنال را تعریف کند 

 .انواع بیماریهای آدرنال را نام ببرد 

 .اتیولوژی و پاتوفیزیولوژی بیماریهای آدرنال را به طور مختصر شرح دهد 

 دهد. شرح بیماریهای ادرنال را هر یک از های نشانه و عالیم 

 دهد.  توضیح بیماری را این از ناشی عوارض 

 تست های آزمایشگاهی برای تشخیص بیماریهای فوق را به طور مختصر توضیح دهد 

  را شرح دهدکریز ادرنال و درمان آن 

 ببرد نام را ها بیماری درمان این در مصرفی داروهای. 

 دهد شرح را این بیماری از ناشی دهانی عالئم. 

 دهد تشخیص مصرفی از داروهای ناشی دهانی تظاهرات. 

 توضیح دهد درصد188 را بیماران این درمان دندانپزشکی در الزم تمهیدات. 

 

 بیماريهای خون و مالحظات دندانپزشکي  آنهاآشنايي دانشجو با  اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی :
 آنمی را  تعریف نماید 

 تظاهرات بالینی انواع آنمی را شرح دهد 

 عوامل مستعد کننده انواع آنمی را نام ببرد 

 انواع  آنمی را طبقه بندی نماید 

 عالیم بالینی و دهانی انواع  آنمی را به اختصار شرح دهد 



  تعریف نمایدتاالسمی را 

 انواع تاالسمی را طبقه بندی نماید 

 عالیم بالینی و دهانی   انواع تاالسمی را به اختصار شرح دهد 

 پلی سایتمی را تعریف نماید 

 علل پلی سایتمی را نام ببرد 

 عالیم بالینی و دهانی پلی سایتمی  را به اختصار شرح دهد 

 لوسمی را تعریف ناید 

 انواع لوسمی را نام ببرد 

 لنفوم را تعریف نماید 

 انواع لنفوم را طبقه بندی نماید 

 تظاهرات بالینی و دهانی انواع لنفوم را به اختصار  شرح دهد 

 آگرانولوسیتوز را تعریف نماید 

 تظاهرات بالینی و دهانی آگرانولوسیتوز را به اختصار شرح دهد 

 نوتروپنی را تعریف نماید 

  به اختصار شرح دهدتظاهرات بالینی و دهانی  نوتروپنی را 

 آزمایشهای  تشخیصی آنمی  را شرح دهد 

 تست های تشخیصی  لوسمی را توضیح دهد 

   درصد بیان   نماید.188مالحظات دندانپزشکی در تمام این بیماران را با درستی 

 آشنايي دانشجو با  اختالالت خونريزی دهنده و تدابیر دندانپزشکي آنها اهداف کلی درس:

 : اهداف اختصاصی
 .انعقاد خون را شرح دهد 

 .مکانسیم های انعقاد خون را شرح دهد 

 .انواع اختالالت خونریزی دهنده را طبقه بندی نماید 

 تظاهرات بالینی انواع اختلالت خونریزی دهنده را توضیح دهد 

 ک ایدیوپاتیک(  را به عالیم بالینی و دهانی انواع اختلالت خونریزی دهنده  ) فون  ویلبراند، پورپورای ترومبوسایتوپنی

 اختصار شرح دهد.

 .انواع هموفیلی را طبقه بندی نماید 



 عالیم بالینی  و دهانی انواع هموفیلی را به اختصار شرح دهد 

 .تست های تشخیصی انعقاد خون  را نام ببرد 

 .تست های تشخیصی انعقاد خون را   شرح دهد 

  .اصول تشخیص بیماران مستعد اختالالت خونریزی دهنده را شرح دهد 

 .حداقل سه دارو را که فرد با مصرف آن مستعد اختالل خونریزی دهنده می شود را نام ببرد 

   درصد بیان   نماید.188مالحظات دندانپزشکی در تمام این بیماران را را با درستی 

 

 دانشجو با بیماری کلیه و مالحظات دندانپزشکي  آن آشنايي دانشجو آشنايي اهداف کلی درس:

 

 اهداف اختصاصی:
 .اعمال کلیه را به طور مختصر شرح دهد 

 بیماری کلیه را تعریف کند 

 .اتیولوژی بیماریهای کلیه را به اختصار شرح دهد 

 پاتوفیزیولوژی بیماریهای کلیه را به طور مختصر شرح دهد 

 دهند شرح را کلیوی بیماریهای های نشانه و عالیم. 

 دهد شرح را ها این بیماری از ناشی دهانی عالئم 

 .تست های آزمایشگاهی که برای تشخیص بیماریهای کلیه به کار میرود را نام ببرد 

 تست های آزمایشگاهی که برای تشخیص بیماریهای کلیه به کار میرود را شرح دهد 

 ح دهد.تدابیر درمانی بیماران کلیوی را به طور مختصر شر 

 انواع دیالیز را نام ببرد 

 .موارد کاربرد دیالیز صفاقی و همودیالیز را شرح دهد 

 دهد. توضیح را مصرفی ازداروهای ناشی دهانی تظاهرات 

  درصد صحت شرح دهد188دندانپزشکی بیماران کلیوی را با  تدابیر. 

 

 مالحظات دندانپزشکي  آنآشنايي دانشجو با بیماری کبدی و  دانشجو آشنايي اهداف کلی درس:



 اهداف اختصاصی 
 اعمال کبد را به طور مختصر شرح دهد 

 .بیماری کبدی شرح دهد 

 .انواع بیماریهای کبدی را نام ببرد 

 .اتیولوژی بیماریهای کبدی را شرح دهد 

 را توضیح دهد  بیماری کبدی های نشانه و عالیم 

 بیماریهای کبدی را شرح دهد. از ناشی عوارض 

  آزمایشگاهی تشخیصی  بیماریهای کبدی را نام ببرد.تست های 

 تست های آزمایشگاهی تشخیصی  بیماریهای کبدی را شرح دهد 

 .هپاتیت الکلی را تعریف کند 

 هپاتیت الکلی را توضیح دهد های نشانه و عالیم 

 هپاتیت الکلی را شرح دهد. از ناشی عوارض 

 ببرد. تغییرات آزمایشگاهی تشخیصی  هپاتیت الکلی را نام 

 داروهایی که در کبد متابولیزه می شوند را نام ببرد 

 .تظاهرات دهانی هپاتیت الکلی را شرح دهد 

  درصد صحت توضیح دهد.188تدابیر دندانپزشکی بیماران کبدی را با 

 آشنايي دانشجو با ضايعات رشدی تکاملي دانشجو آشنايي اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی 
  دهان و لب را به اختصار توضیح دهدمراحل شکل گیری حفره 

 .اختالالت لب شامل شکاف لب، فرورفتگی های مادرزادی گوشه لب ولب دوقلو را شرح دهد 

 فاکتورهای دخیل در ایجاد ضایعات فوق را بیان نماید 

 بان، شامل ماکروگلوسیا، میکروگلوسیا،زبان شیاردار، زبان جغرافیایی، گلوسیت لوزی شکل میانی ز )ضایعات زبان

 را توضیح دهد (تیروئید زبانی، زبان سیاه مودار و واریس زبانی

 علت ایجاد ضایعات فوق را بیان کند 

  رو توضیح دهد.( شامل لیناآلبا و لکوادم )ضایعات گونه 

 فاکتورهای دخیل در ایجاد دو ضایعه فوق را بیان کند 



 شکاف کام را توضیح دهد 

 دانواع شکاف کام را ذکر نمای 

 .فیبروماتوز ارثی لثه را توضیح دهد 

 روشهای درمانی برای تمام ضایعات فوق را ذکر نماید 

  کسب کندتوانایی تمییز تمایز تمام ضایعات فوق را از موارد پاتولوژیک 

 

 آشنايي دانشجو با ضايعات رشدی تکاملي دانشجو آشنايي اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی 
 

 کند. زخم تروماتیک دهان را تعریف 

 محل های شایع برای زخمهای تروماتیک را نام ببرد 

 گلوسیت تروماتیک را تعریف کند 

 هایپرپالزی پاپیلری کام را شرح دهد 

 انواع هایپرپالزی پاپیلری کام را توضیح دهد 

 بریدگی مخاط دهان را توضیح دهد 

 لهییدگی مخاط دهان  را شرح دهد 

  توضیح دهددر مورد اثر  رادیاسیون بر نسوج دهانی 

 اثرات رادیاسیون بر تکامل دندانی را شرح دهد 

 در مورد  کنترل و درمان تمام موارد فوق بحث نماید 

 خصوصیات ضایعه مخاط دهان در اثر عوامل نیترات نقره  و فنل  را شرح دهد 

 خصوصیات ضایعه مخاط دهان در  اثر تماس موضعی با آسپرین را شرح دهد 

  مصرف دیالنتین را شرح دهدهاپرپالزی لثه  ناشی از 

 در  مورد اثرات مصرف  دراز مدت آنتی بیوتیک های موضعی و سیستمیک بحث نماید 

 اثرات جانبی کورتیکواستروئیدها  در مخاط دهان را شرح دهد 

 اثرات جانبی و سیستمک قرص های خوراکی ضد بارداری خوراکی را بیان نماید 

 رب، جیوه، نقره و ... را بیان نمایدضایعات مخاط دهان در اثر مسمومیت با س 

 اثرات جانبی داروهای ضد ماالریا در مخاط دهان را شرح دهد 



 در مورد عوارض جانبی و سیستمیک داروهای شیمی درمانی  بحث نماید 
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 ریزی شده 

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

2 
88/3/38  88/11-88/81 سخنرانی برنامه  دکترربیعی معاینه و اصول آن 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

3 
3/7/38  88/11-88/81  آفت و سندرمهای وابسته 

 

سخنرانی برنامه  دکترربیعی

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

4 
18/7/38  88/11-88/81 سخنرانی برنامه  دکترربیعی پیگمانتاسیون مخاط دهان 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

5 
17/7/38  88/11-88/81 سخنرانی برنامه  دکترربیعی دیابت 

 شدهریزی 

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

6 
3/0/38  88/11-88/81 سخنرانی برنامه  دکتر کیا بیماری تیروئید 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

7 
11/0/38  88/11-88/81 سخنرانی برنامه  دکتر کیا بیماری آدرنال 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

8 
10/0/38  88/11-88/81 سخنرانی برنامه  کیادکتر  بیماری خون 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

9 
12/0/38  88/11-88/81 سخنرانی برنامه  دکتر کیا بیماری خون 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

11 1/3/38  88/11-88/81  کالس درسویدئو سخنرانی برنامه دکتر  بیماری خونریزی دهنده 



 پروژکتور ریزی شده بصیرت

11 
3/3/38  88/11-88/81 دکتر  بیماری خونریزی دهنده 

 بصیرت

سخنرانی برنامه 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

12 
13/3/38  88/11-88/81 دکتر  بیماری کلیه 

 بصیرت

سخنرانی برنامه 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

13 
18/3/38  88/11-88/81 دکتر  بیماری کلیه 

 بصیرت

سخنرانی برنامه 

 شدهریزی 

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

14 
88/3/38  88/11-88/81 دکتر حسن  بیماری کبدی 

 نیا

سخنرانی برنامه 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

15 
7/18/38  88/11-88/18 سخنرانی برنامه  دکتر کیا بیماریهای رشدی تکاملی 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

16 
13/18/38  88/11-88/18 آسیب های فیزیکی  

 مکانیکی

دکتر حسن 

 نیا

سخنرانی برنامه 

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

17 
13/18/38  88/11-88/11 آسیب های فیزیکی  

 مکانیکی

سخنرانی برنامه  دکتربصیرت

 ریزی شده

ویدئو 

 پروژکتور

 کالس درس
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 امکانات آموزشي 
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 رم مربوط به هر ارزشیابي:انحوه ارزشیابي دانشجو و ب



الف(  در طول ترم                                                                                        

 ب(  پايان دوره

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون

          (آزمون کتبي) 

    

    

 و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین مي گردد(مقررات 

 هر دانشجو طي دوره ملزم به رعايت مقررات آموزشي  به شرح  زير است:

 رعايت حسن اخالق و شئونات اسالمي 

 - حضور منظم و به موقع در کالس 

 - مشارکت فعال در بحث های گروهي 


