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 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

: َذف ي جبيگبٌ آمًزشي  

،زفتر چِ اي اظت وِ ضوي ثيبى اّساف ولي زرض ٍ رًٍس زٍرُ ،ػولىرز                          گسارغ رٍزاًِ 

ٍ زر ايي زٍرُ ثجت هي ًوبيس. پبيػ ػولىرز زاًؽجَيبى زر فرآيٌس آهَزؼي  يىي از  زاًؽجَ را زر ايي زرض 

اروبى اـلي جْت ارتمبء ويفيت هي ثبؼس ٍ ّسف                            ػالٍُ ثر ارائِ هغبلجي ثِ ػٌَاى  راٌّوبي 

 هغبلؼبتي ، اثساري جْت ارزؼيبثي ثرًبهِ آهَزؼي زاًؽىسُ ًيس هي ثبؼس.

ي تکميل        چگًوگ  

 .تىويل فرم تَظظ زاًؽجَ ٍ تبييس آى تَظظ اظتبز هرثَعِ زر ّر رٍز الساهي هي ثبؼس 

 چِ اػالم ؼسُ ضرٍري اظت.مررات زرٍى ثرؽي وِ زر ّويي زفتررػبيت وبهل ه 

  بييس. ثسيْي ،ثِ تىويل ايي زفترچِ السام ًوووبل زلت،ـسالت ٍ ثسٍى هرسٍغ ؼسى اعالػبتلغفب زر

 ،هَجت تضييغ حمَق ؼوب ذَاّس ؼس.تىويل هٌبظتاظت ػسم 

 ِثِ هٌؽي ثرػ تحَيل زازُ هي ؼَز ٍ زر پبيبى زٍرُ  ،پط از تىويل رٍزاًِ زر ثرػ ايي زفتر چ

 جْت ثررظي ثِ هسير آهَزؼي گرٍُ تحَيل زازُ ذَاّس ؼس.

 اَذاف اختصبصي در َر يک از حيطٍ َبي آمًزشي :

 الف ( حيطٍ َبي داوشي :

 ّبي ًرهبل زّبى ٍ فه ٍـَرت را تؽريؿ زّس. ثتَاًس ؼبذؿ .1

 ثتَاًس ضبيؼبت التْبثي ٍاوٌؽي ؼبيغ ثبفت ًرم را تؽريؿ ٍ افتراق زّس. .2

 ثتَاًس ضبيؼبت آفت ٍ ّرپط را تؽريؿ زّس. .3

 ة( حيطٍ َب ي وگرشي :

 زر ثراثر  افراز ظبلوٌس ٍ هجتاليبى ثِ ثيوبري ّبي ظيعتويه احعبض هعئَليت وٌس. .1

 زرزهٌس احعبض هعئَليت زاؼتِ ثبؼس. زر ثراثر افراز .2

 اـَل وٌترل ػفًَت را ثبٍر زاؼتِ ثبؼس. .3

 ثِ اـَل رفتبر ثب ثيوبر ٍ ّوىبراى ثبٍر زاؼتِ ثبؼس. .4
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 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

 ج( حيطٍ َبي مُبرت عملي:

 هؼبيٌِ زاذل ٍ ذبرج زّبًي را ثِ ًحَ ـحيح اًجبم زّس. ثتَاًس  .1

 ثتَاًس هؼبيٌِ اػفبة هغسي را ثِ ؼىل ـحيح اًجبم زّس. .2

 تَاًس هؼبيٌِ غسز ثسالي را اًجبم زّس.ث .3

 ثتَاًس هؼبيٌِ گرُ ّبي لٌفبٍي را ثِ ًحَ زرظت اًجبم زّس. .4

 ثتَاًس هؼبيٌِ غسُ تيرٍئيس را ثِ ؼىل ـحيح اًجبم زّس. .5

 را ثِ زرظتي اًجبم زّس.  ثتَاًس هؼبيٌِ اٍليِ            .6

                                     حذاقل َبي آمًزش

                        ، ظويٌبر                    ؼروت فؼبل زر وٌفراًط ّبي زاذل ثرؽي ٍ 

  هَرز ٍ آؼٌبيي ثب ؼبذفْبي ًرهبل زّبى 15هؼبيٌِ ٍ تؽىيل پرًٍسُ غرثبلگري حسالل 

 مقررات درين بخشي : 

  ى زاًؽجَ ٍ هحيظ وبرأثب ؼآراظتگي ظبّري هتٌبظت 

  پَؼػ هٌبظت ؼبهل رٍپَغ ثب اتيىت ؼٌبظبيي 

 ، پرظٌل ٍ ثيوبراى رػبيت اـَل اذاللي زر ثرذَرز ثب اظبتيس 

 ِحضَر ٍ غيبة  رػبيت لَاًيي آهَزؼي هرثَط ث 

 ، ثسٍى ّوبٌّگي ثب هسير گرٍُ ػسم ّرگًَِ جبثجبيي زر ثرًبهِ آهَزؼي 

  وتجي ٍرٍز ثِ ثرػوعت حسالل ًفف ًورُ زر اهتحبى 

 َيئت علمي گريٌ:

 ذبًن زوتر ؼوط الولَن ًجفي 

 ذبًن زوتر تراًِ فرخ ًيب

 آلبي زوتر تمي ثرػ
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 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

: يبد دَي ي يبدگيري  ريش  

 ظويٌبر ثفري ،گرٍُ ّبي وَچه ، –ؼجيِ ظبزي از عريك ٍظبيل ظوؼي  آهَزغ ثر ثبليي ثيوبر ،

 ريش ارزيببي :

رت ّبي ػلوي ثر ثبليي ثيوبر(ب)هْرٍغ ارزيبثي تىَيٌي زر عَل زٍرُ   

ؼفبّي ٍ پرػ اظاليس( –رٍغ ارزيبثي ًْبيي )اهتحبى ٍرٍز ٍ پبيبى ثرػ ثِ ـَرت وتجي   

اعبق ظويٌبر –وليٌيه   مکبن آمًزشي :    

 ريش محبسبٍ ومرٌ :

ًورُ( 5/0حضَر ثِ هَلغ زر ثرػ ٍ ذرٍج از ثرػ ثب ّوبٌّگي ثب اظتبز هرثَعِ ) -1  

ثب ثيوبر ) ًظير تالغ جْت هتمبػس ظبذتي ثيوبر ثِ اًجبم زرهبى ّب يب هؽبٍرُ ّبي پسؼىي الزم ًحَُ رفتبر  -2

ًورُ( 5/0راٌّوبيي ثيوبر جْت ارجبع ثِ ثرػ ّبي هرثَعِ ٍ...( ) ،  

ًورُ( 5/0ًحَُ رفتبر ثب اظبتيس ، پرظٌل ٍ ظبير زاًؽجَيبى )-3  

فتي تبريرچِ پسؼىي ٍ هؼبيٌبت زاذل ٍذبرج زّبًي( هيساى زلت زر تىويل ـحيح پرًٍسُ ثيوبر )ؼبهل گر -4

ًورُ (  1)  

ًورُ(5/0هيساى تعلظ زر تفعير وليؽِ ّبي رازيَگرافي هَرز لسٍم ثرػ ) -5  

ًورُ (5/0هيساى احبعِ زر ارزيبثي ًتبيج حبـلِ از  تبريرچِ ،هؼبيٌبت ثبليٌي ٍ پبراوليٌيىي ) -6  

ًورُ (5/0رازي )هؽبروت فؼبل زر ثحث ّبي گرٍّي ٍ يب اًف -7  

ًورُ(5/0رػبيت اـَل وٌترل ػفًَت هفَة زاًؽىسُ ) -8  

ًورُ(  0/ 5حضَر ثِ هَلغ زر ثرًبهِ ّبي تٌظيوي ثرػ )-9  

ًورُ( 2ارائِ ظويٌبرّبي تٌظيوي ثرػ )  -10  

ًورُ ( 2ارائِ وٌفراًط ّبي زاذل ثرؽي ) -11  

ًورُ ( 1)ؼروت زر اهتحبى ؼفبّي زر ثبليي ثيوبر  -12  

ًورُ(  5وت زر اهتحبى وتجي ٍرٍز ثِ ثرػ )ؼر-13  

ًورُ (  5ؼروت زر اهتحبى پبيبى ترم ) -14  



 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

تَجِ : زاًؽجَيبى هحترم ثراي ٍرٍز ثِ ثرػ الزم اظت حسالل ًفف ًورُ اهتحبى وتجي ٍرٍز ثِ ثرػ را  

 وعت ًوبيٌس .

ًورُ  2پَظتر  ٍ... ؼروت ًوبيس  لبثل شور اظت : چٌبًچِ زاًؽجَ زر وبرّبي فَق ثرًبهِ از جولِ ترجوِ ، ارائِ

        ثِ ـَرت تؽَيمي ثِ جوغ ًورُ ّبي فَق اضبفِ هي گرزز.

 فُرست مراجع مطبلعبتي داوشجً:

: اصلي مىببع  

1-Martin  S.Greenburg ,Michael Glick , Jonathan  A.Ship. Burket´s 
Oral  Medicine.11      edition . 2008.BC Decker , Hamilton , Ont. 

2-Jams  W.Little , Donald  A. Falace , Craig  S.Miller , Nelson  L. 
Rhodus. Dental Management Of The Medically Compromised 
Patient. 7      edition.2008. Mosby Elsevier. 

3-Steven  L. Bricker  Robert  P. Langlais , Craig  S. Miller . Oral 
diagnosis , oral medicine and treatment planning . Second edition 
.2002 . BC Decker . Hamilton , London. 

4-Robert  P . Langlais , Craig  S . Miller , Jill  S. Nield Gehrig . Color  
atlas of common oral diseases . 4 edition. 2009. Philadelphia . 
Lippincott Wilkins. 

 مىببع فرعي:

1-Wood  &  Goaz  Diferential Diagnosis (1997) 

2-Laboratory Tests Pagana 

3-Oral and maxillafacial Medicine : The Basic Of Diagnosis ,Scully 
crispian 2008. 

4-Management  Of  Temporomandibular Disorders And Occlusion 
Jeffry P.Okeson 2008 
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 تذييه کىىذٌ :

مذير گروه بيماري هاي دهان وتشخيص –دکتر شمس الملوک نجفي    



 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

   کىفراوس َبي داخل بخش :           

 ػٌَاى هراحل ػوليبتي تَـيِ ّبي اظتبز

 1-Deffinition 

2-Clinical feature 

3-Incidence 

4-Etiology 

5-Laboratory Findings 

6-Diffrential Diagnosis 

7-Diagnosis 

8-Managment 

ضبيؼبت ّرپط-1  

ضبيؼبت آفتي -2  

ضبيؼبت لرهس ٍ ظفيس -3  

تَزُ ّبي گرزًي-4  

ٍ ظبذتوبى ّبي        هففل      -5

 هجبٍر

ػضالت جًَسُ -6  

غسز لٌفبٍي ـَرت ٍ گرزى -7  

ذفَـيبت تَزُ ّبي -8

 پبتَلَشيه

ضبيؼبت التْبة ؼبيغ ثبفت ًرم-9  
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 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

 

 

 

 

 

 

 

سميىبر َبي داخل بخش:             

 ػٌَاى هراحل ػوليبتي تَـيِ ّبي اظتبز



 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

 1-Deffinition 

2-Clinical feature 

3-Incidence 

4-Etiology 

5-Diagnosis 

7-Managment 

ؼبذؿ ّبي ًرهبل زّبى-1  

هربط زاذل                                       -2

 زّبى )هربط،گًَِ،زثبى،وبم ٍلت( 

ضبيؼبت ؼبيغ ٍ تىبهلي حفرُ زّبى -3

 )لت ، زثبى ، هربط ، گًَِ ٍ وبم(

)هبوَل ، پبپَل ،                             -4

ًسٍل ، پالن ، ٍزيىَل ، ثَل ، پَظتَل ، 

ارٍزيَى ، زذن ، تَهَر، آترٍفي اپي تيبل ٍ 

تَضيح هرتفري از تغييرات 

ّيعتَپبتَلَپيه ًظير ّيپراوراتَز ، 

پبراوراتَز ، اظپًَجيَز ، آوبًتَزيط ، 

 زپٌرظبًط ّيسرٍپيه ٍ غيرُ (

بي اظترَاى ٍ زًساى ري ّبثيو-5

 )اظتئَشًسيط ايوپسيىت ، اظتئَشًسيط

وليسٍوراًيبل زيط  آوٌسرٍپالزي ،

ن ٍ غيرُ (يعاظتَزيط ، چرٍثٌ  

اذتالالت ٍ آًَهبلي ّبي زًساًي  -6

 )فيَشى ، وبًىرظي ٍ ...(

مُبرت َبي ببليىي:         

 ػٌَاى هراحل ػوليبتي تَـيِ ّبي اظتبز

 1-Demograohic Iinformation 

2-Chief  Complaint 

3-Present  Illness 

اـَل رفتبر ثب ثيوبر ٍ 

آؼٌبيي ثب تؽىيل پرًٍسُ 

Normal Variantion 

Basic  Lesion 



 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

4-Past Medical  HX 

5-Drug  HX 

7-Family  HX 

8-Social  HX 

9-Occupational  HX 

10-Dental  HX 

11-Physical  Examination 

غرثبلگري ٍ گرفتي 

تبريرچِ وبهل ٍ زليك 

 ثيوبر

 1-NL  of  lips 

2-NL  of ventral  and  dorsal  

surface  of  the  tongue 

3- Tonsils  NL of floor  of  the  

mouth 

4-NL  of hard  and  soft  palate  

5- NL  of  buccal mucosa 

اًجبم هؼبيٌبت زاذل 

زّبًي ٍ آؼٌبيي ثب ؼبذؿ 

 ّبي ًرهبل زًساى 

 تؽريؿ ضرٍرت اًجبم  -1 

 آؼٌبيي ثب اًَاع تعت ّب ٍتفعير آًْب-2

اًجبم اًَاع تعت ّبي                   ثِ -3

 رٍغ ـحيح

ًتيجِ گيري ًْبيي از تفعير تعتْب ٍ -4

 عرح زرهبى
 

 

اًجبم                           زر 

 هَارز الزم               

تؽريؿ ضرٍرت اًجبم فؼبليت ذبرج -1 

 زّبًي

آؼٌبيي ثب اتيَلَشي هؽىالت ؼبيغ  ٍ -2

اثتسايي ػضالت جًَسُ ٍ هففل گيجگبّي 

 فىي 

اًجبم هؼبيٌبت هففل گيجگبّي ػضالت -3

غسُ  –غسز ثسالي  –جًَسُ ٍ غسز لٌفبٍي 

 تيرٍئيس ،اػفبة هغسي 

اًجبم هؼبيٌبت ذبرج  

 زّبًي

Vitality  Test Test 

Vitality 



 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

تفعير اعالػبت ثِ زظت آهسُ ٍ ًتيجِ -4

 هؼبيٌبت گيري از اًجبم

 ّسف : 

تؽريؿ اٍليِ ثيوبري ّبي ظيعتويه 

ثيوبر ٍ آگبّي از ٍضؼيت ثيوبر زر حيي ٍ يب 

پط از الساهبت زًساًپسؼىي زچبر هؽىالت 

پسؼىي گرزز ٍ زاًؽجَ ثبيس ثب تؼساز ًفط 

ًرهبل ثيوبر ٍ ػالئن تٌفط ّبي غير عجيؼي 

ثسى ٍ ٍ ضبيؼبت هرثَعِ زرجِ حرارت 

ػَاهلي وِ ثبػث اززيبز زرجِ حرارت ثسى 

هي ؼَز ٍ ثب تؼساز ضرثبى للت ًرهبل زر 

ثيوبري ّبيي وِ ضرثبى ظيعتن للت را غير 

عجيؼي هي زاًس ٍ ثب ًحَُ ٍ رٍغ ّبي 

گرفتي فؽبر ذَى ٍ وبرثرز آى زر 

زًساًپسؼىي ٍ ػَاهلي وِ ثبػث اؼتجبُ زر 

 گرفتي فؽبر ذَى هي گرزز آؼٌب گرزًس.

ًجبم هراحل ػالين حيبتي ا

 ثيوبر 

زرذَاظت      جْت تؽريؿ  -1 

 پَظيسگي ٍ جرهْبي زير 

زر ـَرت ٍ                    زرذَاظت   -2

 ًيبز

ثررظي ارتجبط ثيي يبفتِ ّبي وليٌيىي    -3

 ٍ     ثيوبر ثب يبفتِ ّبي رازيَ گرافيه

 زرذَاظت رازيَگرافي

 

 

بيمبران در طًل يک ديرٌ :گسارش کلي از   

 ًبم ثيوبر تبريد هراجؼِ ؼىبيت اـلي تؽريؿ اٍليِ عرح زرهبى ؼرح زرهبى اهضبء اظتبز

       

B.W 

OPG PA 



 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

 ًبم ثيوبر تبريد هراجؼِ ؼىبيت اـلي تؽريؿ اٍليِ عرح زرهبى ؼرح زرهبى اهضبء اظتبز

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

       

 ارائٍ سميىبر ي کىفراوس َب:



 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

 الف(ويفيت ارائِ ظويٌبر تَظظ زاًؽجَ )جوغ آٍري هغبلت ٍ اظتفبزُ از هٌبثغ(

 ة( جوغ آٍري هغبلت ٍ اظتفبزُ از هراجغ هٌبظت

صي جسيس آهَزؼي   ج(اظتفبزُ ازتىٌَلَ  

 ز(ًحَُ                              ٍ ثيبى هٌبظت

اهضبء اظتبزًبم ٍ   ػٌَاى ثعيبر ذَة ذَة هتَظظ ضؼيف ثعيبر ضؼيف تبريد 
       1  

 الف

 

2 

 الف

3 

 الف
       1  

 الف

 

2 

 الف

3 

 الف
       1  

 الف

 

2 

 الف

3 

 الف

  

 

 ة( کيفيت مشبرکت در کىفراوس َبي ارائٍ شذٌ در بخش:

Presentation 



 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

اهضبء اظتبز ًبم ٍ  ػٌَاى ثعيبر ذَة ذَة هتَظظ ضؼيف ثعيبر ضؼيف تبريد 
         

        

         

         

         

         

         

         

         

         

 

 مالحضبت :

گسارغ هؼبيٌِ ٍ زرهبى  زاًؽجَي گراهي : زر ايي ـفحِ ّرگًَِ فؼبليت ذبؾ زر راثغِ ثب اّساف ثرػ ٍ

 ثيوبراًي وِ زر حيغِ                                   ثرػ ًوي ثبؼٌس را شور ًوبيس.

 

 

Requirement 



 ًبم ًٍبم ذبًَازگي:                                                                                      ؼوبرُ زاًؽجَيي:

 

                                  ًظر اظتبز :                                                                                 اهضبء اظتبز:


