
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         
شتی و ردمانی گیالن  دااگشنه علوم زپشکی و خدمات بهدا

 دادکشنه ...........
 واحد 1 :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد نظری 3تشخیص  درس: و شماره نام

 جلسه 11 مدت زمان ارائه درس: دکترای عمومی -دندانپزشکی :تحصیلی مقطعرشته و 

 دانشکده دندانپزشکی محل برگزاری: نیاز:پیشدروس 

 81333303310 تلفن و روزهای تماس: دکتر سید جواد کیا مسئول برنامه:نام 

  djavadkia@yahoo.comآدرس ایمیل:

 

  سرطان دهان با دانشجو آشنایی ف کلی درس:اهدا

 

 اختصاصی درس اهداف
 دهد شرح را سرطانی پیش شرايط و سرطانی پیش ضايعه مفهوم. 

 ببرد نام را سرطانی پیش ضايعات مختلف انواع. 

 کند تعريف را اريتروپالکیا. 

 تعريف طبق بر را لکوپالکیاWHO تعريف کند 

 کند مقايسه هم با بدخیمی و ديسپالزی خطر نظر از را پالکیا لکو و پالکیا اريترو 

 دهد شرح خالصه طور به را مخاطی تحت فیبروز 

 دهد شرح اختصار به را وينسون پالمر سندرم و نسیوز پر انمی 

 نمايد ذکر را مشابه ضايعات ساير از را سرطانی پیش ضايعات افتراق صحیح روشهای 

 دهد توضیح کامل طور به را سرطانی پیش ضايعات شرايط برخی از پیشگیری صحیح روشهای 

 کند رابیان سرطانی پیش ضايعات درمان و کنترل صحیح روشهای . 

  را به طور خالصه شرح دهد. اسکواموس سل کارسینومای دهاناپیدمیولوژی 

  را شرح دهد. اسکواموس سل کارسینومای دهانانواع کلینیکی 

 را توضیح دهد. اسکواموس سل کارسینومای دهان اتیولوژی 

 را نام ببرد. اسکواموس سل کارسینومای دهان روشهای تشخیصی 

 را با هم مقايسه کند. اسکواموس سل کارسینومای دهان روشهای تشخیصی 

 طرح دوره ردوس نظری و عملی



  را نام ببرد. اسکواموس سل کارسینومای دهانروشهای درمانی 

  را شرح دهد اسکواموس سل کارسینومای دهانانديکاسیون  و کنترانديکاسیون هر يک از روشهای درمان 

 آن به مربوط مفاهیم تفسیر و ایمونولوژی اصول و کلیات با دانشجو آشنایی کلی درس:اهداف 

 اهداف اختصاصی درس:

 دهند شرح را ايمونولوژی کلی اصول. 

 کنند بیان را ايمنی سیستم بندی کالس انواع 

 دهند توضیح را دهان مخاط ايمنی سیستم. 

 دهند شرح را ايمنی سیستم اولیه نقص. 

 دهند توضیح را ايمنی سیستم اولیه نقص بیماريهای انواع. 

 دهند شرح را ايمنی سیستم ثانويه نقص. 

 دهند توضیح را ايمنی سیستم ثانويه نقص انواع. 

 ببرند نام را شده ذکر های بیماری تمام بالینی عالئم. 

 نمايند ذکر را فوق اختالالت دهانی تظاهرات. 

 دهند توضیح اختصار به را شده ذکر بیماريهای درمان و تشخیص راههای. 

 نمايند کسب را پزشک دندان های درمان حین در مالحظات واجرای طراحی توانايی. 

  بیماریهای شایع بافت همبند با دانشجو آشنایی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:
 نمايد تعريف را همبند بافت های بیماری اصطالح 

 ببرد نام را همبند بافت شايع بیماری چهار 

 .انواع بیماری لوپوس را نام ببرد 

 .اتیولوژی لوپوس را به اختصار شرح دهد 

 دهد شرح اختصار به را بیماری دهانی و بالینی عالئم 

 تظاهرات دهانی لوپوس را از ساير ضايعات با نشانه های مشابه افتراق دهد 

 دهد شرحرا اسکلرودرما پاتوژنز 

 و را شرح دهد.درمان ضايعات دهانی لوپوس اريتمات 

 اسکلرودرمی را تعريف کند 

 ببرد نام را اسکلرودرما انواع 

  سندرمCREST را به اختصار شرح دهد 



 .آرتريت روماتوئید را به اختصار شرح دهد 

 دهد شرحرا روماتوئید آرتريت پاتوژنز. 

 ببرد نام را روماتوئید آرتريت دهانی نشانه سه و بالینی عالمت چهار. 

  راديوگرافیک دهانی ارتريت روماتوئید را شرح دهدتظاهرات 

 کند بیان را درماتومیوزيت پاتوژنز 

 ببرد نام را درماتومیوزيت دهانی عالمت سه و بالینی عالمت سه. 

 دهد شرح فوق بیماری چهار تشخیص جهت آزمايشگاهی های تست. 

 توضیح دهد.را  شده ارائه داروهای و ها درمان عوارض 

 توضیح دهد. بیماران اين درتمام را دندانپزشکی مالحظات 

  ضایعات شبه تومورال حفره دهان با دانشجو آشنایی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:
 .ضايعه هايپرپالستیک واکنشی حفره دهان را تعريف کند 

 انواع مختلف ضايعات هايپرپالستیک واکنشی حفره دهان را نام ببرد 

   شرح دهدرافیبرومای تحريکی 

  شرح دهدرازانت سل فیبروما 

  شرح دهدرااپولیس فیشوراتوم 

  شرح دهدراپايوژنیک گرانولوما 

 شرح دهدراانت سل گرانولوما پريفرال ژ 

  شرح دهدراپريفرال اوسیفايینگ فیبروما 

 مکانیسم ايجاد اين ضايعات را به اختصار بیان کند 

  ساير ضايعات به خصوص بدخیمی ها شرح دهدروشهای افتراق اين ضايعات را از يکديگر و از 

 روشهای پیشگیری از اين ضايعات به طور کامل شرح دهد 

 روشهای صحیح کنترل و درمان اين ضايعات را بیان نمايد 

 شرح دهد رالیپوما 

 شرح دهدرا  نوروفیبروما 

 ز را بیان کندتظاهرات بالینی و دهانی سندروم نوروفیبروماتو 

 شرح دهد را نوروما 

  سندرومMEN را شرح دهد 

  تظاهرات بالینی و دهانی سندرومMENرا بیان کند 

 شرح دهدرا  گرانوالر سل تومور 



 شرح دهدرا  همانژيوما 

 انواع همانژيوما را نام ببرد 

 تظاهرات بالینی و دهانی همانژيوما را شرح دهد 

 شرح دهدرا  رماسیون عروقیومالف 

 را شرح دهد وم استورچ وبرسندروم سندر 

 تظاهرات بالینی و دهانی سندروم استورچ وبر  را بیان کند 

  شرح دهد رالنفانژيوما 

 انواع لنفانژيوما را نام ببرد 

 تظاهرات بالینی و دهانی سندروم استورچ وبر  را بیان کند 

 روشهای افتراق هر کدام از اين ضايعات را از ساير ضايعات و بیماريها بداند 

 ضايعات و بیماريها  را بیان کند تدابیر دندانپزشکی تمام اين 

 

  داروهای رایج با دانشجو آشنایی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 .داروهای ضدرد شايع را نام ببرد 

 مکانیسم عمل داروهای ضددرد را به طور خالصه شرح دهد. 

  عملکردcox1 و COX1 را با هم مقايسه کند. 

 دهد راشرح پروستاگلندين سنتز روی آسپرين اثرات. 

 ببرد نام را آسپرين توآسیک اثرات. 

 دهد شرح را استامینوفن وسمیت اثرات. 

 دهد راتوضیح آنها واعمال اصلی طبیعی گلوآوآورتیکويیدهای. 

 طبیعی را ذکر نمايد وهورمونهای عوامل اين بین وتفاوت برده نام را سنتتیک گلوآوآورتیکويید چند. 

 دهد شرح را هرپس ضد مهم داروهای به ومقاومت عمل های مکانیسم. 

 دهد توضیح را هرپس ضد داروهای توآسیک واثرات بالینی اربردهایک. 

 توضیح دهد. را ويروس رترو ضد داروهای توآسیک واثرات بالینی مصارف 

 ببرد نام را بدن ارگانهای روی وسروتونین هیستامین اصلی اثرات. 

  ببرد و دارو های اصلی هر دو گروه را نام ببردويژگیهای دو نسل آنتی هیستامین ها را نام. 

 آند معرفی را آورها خواب-آرامبخش اصلی دارويی گروههای. 



 ندک وبحث مقايسه باهم را وباربیتوراتها ها بنزوديازپین دينامیک وفارماآو نتیکک وفارماک. 

 دهد شرح آورهارا خواب-آرامبخش جانبی وعوارض بالینی استفاده موارد. 

 گذارند  را شرح دهد می تاثیر فرايند اين بر داروها آه ونقاطی عضالنی عصبی انتهايی صفحه در را سیگنال انتقال فرايند. 

  داروهای اصلی موثر در استفاده در اسپاسیتی حاد و ومزمن عضالت اسکلتی را نام برده و مکانیسم آنها را به اختصار شرح

 .دهد

 

  های آزمایشگاهی تست با دانشجو آشنایی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 تست انديکاسیون و کاربرد CBC دهد توضیح را. 

 طبیعی غیر و طبیعی مقادير CBC دهد شرح را. 

 دهد توضیح را فسفاتاز...( فسفر،آلکالن کلسیم، ) خون شیمیايی های تست انديکاسیون و کاربرد 

 کند بیان را تستها اين صحیح تفسیر نحوه 

 دهد توضیح را …)  گلیسیريد اوريک،تری کلسترول،اسید ) خون چربی های تست انديکاسیون و کاربرد 

 دهد شرح را تستها اين طبیعی غیر و طبیعی مقادير. 

 خون) انعقاد های تست انديکاسیون و کاربرد  PTT٫PT٫( …INR  دهد توضیح را 

 دهد شرح را تستها اين طبیعی غیر و طبیعی مقادير. 

 آهن بررسی های تست انديکاسیون و کاربرد (خونSI٫,TIBC   را )... دهد توضیح. 

 کراتینین کلیرنس ( کلیه فانکشن های تست انديکاسیون و کاربرد (....BUN, دهد توضیح را ٫. 

 دهد توضیح را هپاتیت های تست انديکاسیون و کاربرد. 

 عفونی) های تست انديکاسیون و کاربرد CRP٫(… ,ESR دهد توضیح را 

 های تست انديکاسیون و کاربرد (عفونیTPI٫… ,VDRL را) دهد توضیح 

 بالت )وسترن عفونی های تست انديکاسیون و کاربرد ( …. HIV-Abدهد توضیح را ٫ 

 دهد شرح را فوق ازتستهای يک هر طبیعی غیر و طبیعی مقادير 

 نمايد  بیان را تستها اين صحیح تفسیر نحوه 

 

 



 

  آنتی بیوتیک ها با دانشجو آشنایی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:
 دهد شرح را تامالک بتا بیوتیکهای آنتی تريايیباک ضد عمل مکانیسم. 

 دهد شرح را تامالک بتا بیوتیکهای آنتی به تريهاباک مقاومت ساز زمینه مکانیسمهای. 

 فعالیت ضدباکتريايی و استفاده بالینی آنها را توضیح دهد .داروهای مهم از زيرمجموعه پنی سیلین ها را معرفی کند 

 دهد شرح را آنها بالینی های واستفاده تريايیباک ضد فعالیت ندوک معرفی را سفالوسپورينها دسته چهار 

 ببرد نام را سفالوسپورينها و سیلینها پنی اصلی جانبی عوارض. 

 .مکانیسم عمل تتراسايکلین ها را شرح دهد 

  ضدباکتريايی و استفاده بالینی آنها را توضیح دهدفعالیت. 

 .مکانیسم عمل مترونیدازول را شرح دهد 

 .فعالیت ضدباکتريايی و استفاده بالینی آن را توضیح دهد 

 

  بیماری ایدز با دانشجو آشنایی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس

 کند تعريف را ايدز بیماری. 

 دهند توضیح را ايدز بیماریايجاد  مکانیسم و اتیولوژی. 

 ببرند نام را ايدز وتشخیصی غربالگری تستهای 

 کنند توصیف بیماری ايدزرا دهانی تظاهرات. 

 ببرند نام را ايرز مراحل انواع. 

 ببرند نام را بیماری اين از هرمرحله در ايدزی بیماری درمان الزم در دندانپزشکی تمهیدات. 

 

 

  سندرم سوزش دهان با دانشجو آشنایی اهداف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس



 سندرم سوزش دهان را تعريف نمايد 

 اپیدمیولوژی سندرم سوزش دهان را شرح دهد 

 اتیولوژی سندرم سوزش دهان را توضیح دهد 

 .روشهای تشخیص سندرم سوزش دهان را  بیان نمايد 

 .درمان سندرم سوزش دهان را شرح دهد 

 

 

 

                                                                                                                     نظری 3شخیص تزمانبندی ارائه برنامه درس  جدول
 33-33نیمسال دوم

ف
ردي

 

 ساعت تاريخ
موضوع 

 جلسه
 مدرس

روش های 
 آموزش

امکانات 
 مورد نیاز

عرصه  
 آموزش

1 13/11/33  
سخنرانی برنامه  دکتر ربیعی 1سرطان دهان  38/0-38/1

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

2 18/11/33  
38/0-38/1 سخنرانی برنامه  دکتر ربیعی 1سرطان دهان  

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

3 11/11/33  
38/0-38/1 سخنرانی برنامه  دکتر کیا 1ايمونولوژی 

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

4 3/11/33  
38/0-38/1 سخنرانی برنامه  دکتر بصیرت 1ايمونولوژی 

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

5 11/11/33  
38/0-38/1 سخنرانی برنامه  دکتر بصیرت 3ايمونولوژی 

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

6 10/11/33  
38/0-38/1 ضايعات شبه  

 تومورال

سخنرانی برنامه  بصیرتدکتر 
 ريزی شده

ويدئو 
 پروژکتور

 کالس درس

7 11/1/33  
38/0-38/1 ضايعات شبه  

 تومورال

سخنرانی برنامه  دکتر بصیرت

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

8 13/1/33  
38/0-38/1 سخنرانی برنامه  دکتر کیا داروهای رايج 

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

9 31/1/33  
38/0-38/1 سخنرانی برنامه  دکتر کیا داروهای رايج 

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس



11 1/1/33  
38/0-38/1 تست های  

 آزمايشگاهی

سخنرانی برنامه  دکتر ربیعی

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

11 13/1/33  
38/0-38/1 تست های  

 آزمايشگاهی

سخنرانی برنامه  دکتر ربیعی

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

12 11/1/33  
38/0-38/1 سخنرانی برنامه  دکتر کیا آنتی بیوتیک ها 

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

13 10/1/33  
38/0-38/1 سخنرانی برنامه  دکتر کیا آنتی بیوتیک ها 

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

14 3/3/33  
38/0-38/1 سخنرانی برنامه  دکتر حسن نیا ايدز 

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

15 3/3/33  
38/3-38/0 سخنرانی برنامه  دکتر حسن نیا ايدز 

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

16 11/3/33  
38/0-38/1 سندرم سوزش  

 دهان

سخنرانی برنامه  دکتر ربیعی

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

17 11/3/33  
38/3-38/0 سندرم سوزش  

 دهان

سخنرانی برنامه  دکتر بصیرت

 ريزی شده

ويدئو 

 پروژکتور

 کالس درس

 

 

منابع اصلی درس) عنوان کتاب، نام نويسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول يا 
در صورتی که مطالعه همه کتاب يا  همه مجلدات  آن به -صفحات مورد نظردر اين درس

 نباشد(عنوان منبع ضروری 
1- Greenberg M, Glick M, Ship JA. Burket's Oral Medicine .11 Ed, pmph usa 

Publishing Co, 8002 
8- Neville B, Damm DD, Bouquot J, Allen CM. Oral and Maxillofacial Pathology 
(Neville,Oral and Maxillofacial Pathology) .3 Ed , Saunders Publishing Co,8002 
3- Little J, Falace D.Dental management of the medically compromised 
patient.7Ed,8013, 

 امکانات آموزشی 
 - کامپیوتر 

 - ويدئوپروژکتور 

 رم مربوط به هر ارزشیابی:انحوه ارزشیابی دانشجو و ب



 ب(  پایان دوره                               الف(  رد طول رتم                                                         

 ساعت تاريخ نمره روش آزمون

    

    

    

 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد(
 هر دانشجو طی دوره ملزم به رعايت مقررات آموزشی  به شرح  زير است:

 رعايت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 -  موقع در کالسحضور منظم و به 

 - مشارکت فعال در بحث های گروهی 

 

 


