
 

 (Syllabus) راىنمای درش

 هعرفی کلی درش : -الف

 ًظری 2پبتْلْژی دُبى  :ًبم درش     

  2تعذاد ّازذ :                     93-94ضبلتسصیلی  اّلًیوطبل تسصیلی :    

      

 :43-44ُب   چِبرغٌجَّ  5:45-5:45 ُب دّغٌجَرّز ّ ضبعت  ثرگساری کالش            

 

 2کالش هسل ثرگساری :
 
 : هیترا عطکریدکتر هطئْل  درش 
  
 :دکتر هٌیر هرادزادٍ-دکتر هیترا عطکری   اضبهی اضبتیذ هذرش  در ایي ّازذ درضی 

 
 : تْضیر کلی در هْرد درش ّ اُذاف درش 

 ایدبد ًیطن هکب ثِترهٌدر ثَ  درک کَ  اضتضلْلی در ضغر  ِبی دُبى بخت ثیوبریٌغپبتْلْژی دُبى ُذف از درش 
 هی غْد.ّ ًسٍْ درهبى ُرکذام از ثیوبری ُب ، تػخیص عالین ثبلیٌی آًِب ،  ُب  ثیوبری

ثیْپطی ّتکٌیک ُبی آى ، ثیوبری ُبی غذد ثساقی، ضبیعبت اپیتلیبلی، ضبیعبت ثبفت  ثبداًػدْیبى درش در ایي 

 .آغٌب هی غًْذ ُوجٌذ،ضبیعبت اضتخْاًی، تظبُرات دُبًی ثیوبری ُبی ضیطتویک

  ازتوبل  ذدر ُر خلطَ داًػدْیبى زضْر ّ غیبة هی غًْ هْرد زضْر ّ غیبة:ضیبضت کلی گرٍّ در ّ

 . ّخْد دارد عْل خلطَاًدبم زضْر ّ غیبة در ُر زهبى از 

 زهبى ّخْد ثَ هػرّط )ًورٍ 5-9ثصْرت پبضخ کْتبٍ ّ چِبر گسیٌَ ای ثَ هیساى ترم اهتسبى هیبى رّظ ارزیبثی: 

 (.غذ خْاُذ لغْ اهتسبى صْرت ایي غیر در اهتسبى ریثرگسا خِت کالضی ضبعبت از خبرج اضبفی

 ًورٍ 44-42اهتسبى پبیبى ترم ثصْرت پبضخ کْتبٍ ّ چِبر گسیٌَ ای ثَ هیساى                   

 

 

 

 

 

  



 :جدول زمان بندی 

 

 تاریخ

 

 عنوان درس

 

 

 استاد

 

 
 5;/46/8       دوشنبه

 

 
 ضیتْلْژی ّ ثیْپطی

 
 هراد زادٍدکتر 

 

 5;/48/8      چهارشنبه

 
" 

 
" 

 

 

 5;/53/8       دوشنبه

  ثساقی غذد ُبی ثیوبری
 هرادزادٍدکتر 

 " 5;/4/9        چهارشنبه
 

" 

 " 5;/9/9      دوشنبه
 

" 

 " 5;/9/;         چهارشنبه
 

" 

 " 5;/9/ 36      شنبهدو
 

" 

 5;/9/ 38      شنبهچهار

 

" " 

 5;/45/9چهارشنبه         

 

 دکتر عطکری تلیبلیضبیعبت اپی

 5;/9/:4دوشنبه  

 

" " 

 5;/53/9چهار شنبه     

 

" " 

 5;/:/7دوشنبه       

 دوجلسه

" " 

 5;/:/9        چهارشنبه

 

" " 

 " " 5;/:/;3         دوشنبه

 ضبیعبت ثبفت ُوجٌذ 5;/:/43        چهارشنبه
 

 هرادزادٍ دکتر

  5;/:/48         دوشنبه
" 

       
" 

 " " 5;/:/:4        شنبهچهار

 " " 5;/;/5         دوشنبه

 " 5;/;/7        چهارشنبه
 
 

" 



 

 5;/;/33         دوشنبه

 

 عطکریدکتر   پبتْلْژی اضتخْاى

 

 5;/;/34        چهارشنبه

 
" 

      
" 

 " " 5;/;/39         دوشنبه

 " " 5;/;/;3        چهارشنبه

 " " 5;/;/46         دوشنبه

 5;/;/48       چهارشنبه

 

 عطکری دکتر تظبُرات دُبًی ثیوبری ُبی ضیطتویک

 

 5;/3/33         دوشنبه

 
" 

 
" 

 

 5;/5/33        شنبهچهار

 
" 

 
" 

 

 5;/33/:         دوشنبه

 

 
" 

 
" 

 " " 5;/33/33        چهارشنبه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :معرفی درش بو تفکیک  اضاتید و بو تفکیک موضوع -ب

 

هٌیر هرادزادٍدکتر   نام اضتاد 
45/6/93       54/7-54/8ضبعت غٌجَدّ  تاریخ 

 جلطو اّل

آى ُبی تکٌیک ّ ثیْپطی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 
 .ثیْپطیتعریف آغٌبیی ثب -
 .ثیْپطی اًْاع ثب آغٌبیی-
  .ثیْپطی ُبی کٌتراًذیکبضیْى ّ اًذیکبضیًِْب هْارد ثب آغٌبیی-
 ثیْپطی. اًدبم ثرای الزم یاثسارُب ثب آغٌبیی-
 ایٌطیژًبل. ثیْپطی اًذیکبضیًِْبی ثب آغٌبیی-
 اکطیژًبل. ثیْپطی اًذیکبضیًِْبی ثب آغٌبیی-
  .ثیْپطی اًدبم اصْل ثب آغٌبیی-
 .ًوًَْ ارضبل فرم تکویل ًسٍْ ثب آغٌبیی-
 .ازهبیػگبُب ثَ ًوًَْ ارضبل ًسٍْ ثب آغٌبیی-
 

 اىداف جسیی:

......................................... رفتار  ورودی و نیازمندی  ىای  

 اولیو دانشجو
 .کٌذ راتعریف ثیْپطی-
 .ثجرد ًبم فقظ را ثیْپطی اًْاع-
  کٌذ ثیبى را ثیْپطی ُبی کٌتراًذیکبضیْى ّ اًذیکبضیًِْب هْارد-
 .ثجرد راًبم ثیْپطی اًدبم ثرای الزم اثسارُبی-
 .ًوبیذ ثیبى ایٌطیژًبل ثیْپطی اًذیکبضیًِْبی-
 .ًوبیذ راثیبى اکطیژًبل ثیْپطی اًذیکبضیًِْبی-
 .دُذ راغرذ ثیْپطی اًدبم اصْل-
 .دُذ غرذ را ًوًَْ ارضبل فرم تکویل ًسٍْ-
 .دُذ تْضیر را ازهبیػگبٍ ثَ ًوًَْ ارضبل ًسٍْ-

 خالصو  حمتوی درش

 پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی
 
 

 روظ تدریص

 کالضی پبضخ ّ عپرض
 

 روظ ارزیابی 

• Hupp JR, Ellis E, Tucker MR. Contemporary oral 
and maxillofacial surgery. 5th ed. St Louis: Mosby 
Elsevier; 2014. p. 431-447 
• Color Atlas of Dental Medicin Oral Pathology 
Peter A. Reichart 
• Mota-Ramirez A, Silvestre FJ, Simo JM. Oral 
biopsy in dental practice. Med Oral Patol Oral Cir 
Bucal 2007; 12(7): 504-10. 

 منابع اصلی 

کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر  ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد  
پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  

 



هٌیر هرادزادٍدکتر   نام اضتاد 
  عنوان جلطو خلطَ دّم

46/6/93       43-45ضبعت  غٌجَچِبر  تاریخ 
لْژی ضیتْ ّ ثیْپطی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

  punch ثب ثیْپطی اصْلآغٌبیی ثب -

  punch Biopsy اًذیکبضیًِْبی ثب آغٌبیی-

  punch Biopsy هعبیت ّ هسایب ثب آغٌبیی-

 در آى د کبرثر ّ ثیْپطی آضپیرغي تعریف ثب آغٌبیی-
 .دًذاًپسغکی

  ضیتْلْژی کلی ّهفِْم تعریف ثب آغٌبیی-
  ضیتْلْژی ی اًذیکبضیًِْب هْارد ثب آغٌبیی-
  ضیتْلْژی هعبیت ّ هسایب ثب آغٌبیی-
  ضیتْلْژی اًدبم ثرای الزم اثسارُبی ثب آغٌبیی-
  ضیتْلْژی اًدبم اصْل ثب آغٌبیی-
  ازهبیػگبٍ ثَ ًوًَْ ارضبل ًسٍْ ثب آغٌبیی-
 آى تغبثق ّ ازآزهبیػگبٍ لي ارضب ًتبیح بثيارزی ًسٍْ ثب آغٌبیی-
  کلیٌیکی ُبي یبفتَ ثب

 اىداف جسیی:

.............................................. رفتار  ورودی و نیازمندی   

 ىای اولیو دانشجو
 .دُذ تْضیر را punch ثب ثیْپطی اصْل-
 . کٌذ ثیبى را punch Biopsy اًذیکبضیًِْبی-
 . دُذ تْضیر را punch Biopsy یتهعب ّ هسایب-
 ثیبى دًذاًپسغکی در را آى د کبرثر ّ ثیْپطی آضپیرغي تعریف-

 .ًوبیذ
 .کٌذ ثیبى را ضیتْلْژی کلی ّهفِْم تعریف-
 کٌذ ثیبى را ضیتْلْژی ی اًذیکبضیًِْب هْارد-
 .دُذ غرذ را ضیتْلْژی هعبیت ّ هسایب-
 .ثجرد ًبم را ضیتْلْژی اًدبم ثرای الزم اثسارُبی-
 .دُذ غرذ را ضیتْلْژی اًدبم اصْل-
 دُذ تْضیر را ازهبیػگبٍ ثَ ًوًَْ ارضبل ًسٍْ-
 یبفتَ ثب آى تغبثق ّ ازآزهبیػگبٍ لي ارضب ًتبیح ارزیبثي ًسٍْ-

 کٌذ ثیبى را کلیٌیکی ُبي

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  
 

 روظ تدریص

کالضی خپبض ّ پرضع  
 

 روظ ارزیابی 

• Hupp JR, Ellis E, Tucker MR. Contemporary oral and 
maxillofacial surgery. 5th ed. St Louis: Mosby Elsevier; 2014. 
p. 431-447 
• Color Atlas of Dental Medicin Oral Pathology 
Peter A. Reichart 
• Mota-Ramirez A, Silvestre FJ, Simo JM. Oral biopsy in dental 
practice. Med Oral Patol Oral Cir Bucal 2007; 12(7): 504-10. 

 

 منابع اصلی 

 ثَ هغبلت درضی ارائَ غذٍ در خلطبت قجل ّداًػدْیبى  تطلظ 
کالش درداًػدْقجل از اضتبد  زضْر  

 

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

 حنوه متاش با اضتاد  پبتْلْژی هراخعَ ثَ ثخع
 



هٌیر هرادزادٍدکتر   نام اضتاد 
 عنوان جلطو  خلطَ ضْم 

34/6/93     54/7-54/8ضبعت   غٌجَدّ  تاریخ 
ثساقی غذد ثیوبریِبی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 . ثساقی غذد هیکرّضکْپی ضبختبر ّ آًبتْهی ، اًْاع ثب آغٌبیی-
 . ثساقی غذد ُبی ثیوبری اتیْلْژیک عْاهل ثب آغٌبیی-
 . آى درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین ، هْکْضل پبتْژًس ّ اتیْلْژی ثب آغٌبیی-
 . راًْال درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین ثب آغٌبیی-
 درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین ثساقی، غذٍ هدرای کیطت پبتْژًس ّ اتیْلْژی ثب آغٌبیی-

  آى

 اىداف جسیی:

رفتار  ورودی  آغٌب ثبغذ. فیسیْلْژی ُّیطتْلْژی غذد ثساقی ,آًبتْهی داًػدْ ثبیذ ثب

و نیازمندی  

ىای اولیو 

 دانشجو

 .دُذ غرذ را ثساقی غذد هیکرّضکْپی ضبختبر ّ آًبتْهی ، اًْاع
 .ثجرد ًبم را ثساقی غذد ُبی ثیوبری اتیْلْژیک عْاهل-
 .ًوبیذ تْصیف را آى درهبى ّ رّضکْپیهیک ،ًوبی کلیٌیکی عالین ، هْکْضل پبتْژًس ّ اتیْلْژی-
 .ًوبیذ تْصیف را راًْال درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین-
 آى درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین ثساقی، غذٍ هدرای کیطت پبتْژًس ّ اتیْلْژی-

 .ًوبیذ راتْصیف

خالصو  حمتوی 

 درش

ّرپْیٌتپب ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  
 

 روظ تدریص

کالضی پبضخ ّ پرضع  
 
 روظ ارزیابی 

1. Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut JE(2009).Oral and maxillofacial 
pathology.3 ed,Chapter 11 

2.  Nancy A (2013).Ten Cate ‘s oral Histology.8 th ed,chapter 11 

 منابع اصلی 

کالش داًػدْقجل از اضتبد در زضْر ئَ غذٍ در خلطبت قجل ّتطلظ  داًػدْیبى ثَ هغبلت درضی ارا  
 

ضیاضت ىای 

اختصاصی  

 اضتاد 

حنوه متاش با  پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ

 اضتاد 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هٌیر هرادزادٍدکتر   نام اضتاد 
 عنوان جلطو  چِبرمخلطَ 
 تاریخ 4/7/93       43-45ضبعت  غٌجَچِبر

قیثسا غذد ثیوبریِبی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 
 رّغِبی هیکرّضکْپی، ،ًوبی کلیٌیکی عالین ضیبلْلیت، پبتْژًس ّ اتیْلْژیآغٌبیی ثب -

 . آى درهبى ّ تػخیصی
 . آدًیت ضیبل اتیْلْژیک عْاهل ثب آغٌبیی-
 .ضیبآلدًیت اًْاع درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین ثب آغٌبیی-

 . Necrotizing sialometaplasia سّپبتْژً اتیْلْژیک عْاهل ثب آغٌبیی-

 Necrotizing درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین ثب آغٌبیی-
sialometaplasia  

 .آى  از ًبغی کلیٌیکی عالین ّ دُبى خػکی علل ثب آغٌبیی-

 

 اىداف جسیی:

د.ثبغذ آغٌب ثساقی غذد ُّیطتْلْژی فیسیْلْژی, آًبتْهی ثب ثبیذ داًػدْ دی و رفتار  ورو 

نیازمندی  ىای اولیو 

 دانشجو
 تػخیصی رّغِبی هیکرّضکْپی، ،ًوبی کلیٌیکی عالین ضیبلْلیت، پبتْژًس ّ اتیْلْژی-
 .  ًوبیذ تْصیف را آى درهبى ّ
 ثجرد ًبم را آدًیت ضیبل اتیْلْژیک عْاهل-
 .ًوبیذ تْصیف را ضیبآلدًیت اًْاع درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین-
 .ًوبیذ تْصیف را Necrotizing sialometaplasia ّپبتْژًس اتیْلْژیک عْاهل-
 را Necrotizing sialometaplasia درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین-

 .ًوبیذ تْصیف
 .دُذ غرذ آًرا از ًبغی کلیٌیکی عالین ّ دُبى خػکی علل-

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  
 

 روظ تدریص

کالضی پبضخ ّ پرضع  روظ ارزیابی  

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut JE(2009).Oral and 
maxillofacial pathology.3rd ed,Chapter 11 

 منابع اصلی 

 اضتبد از داًػدْقجل زضْر ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْیبى تطلظ
کالش در  

ت ىای اختصاصی  ضیاض

 اضتاد 
 حنوه متاش با اضتاد   پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نام اضتاد دکترهٌیر هرادزادٍ
 عنوان جلطو  پٌدنخلطَ 

 تاریخ 7/7/93    54/8-54/7ضبعت        غٌجَدّ
ثساقی غذد ثیوبریِبی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

  ضٌذرم غْگرىّ تلیبل اپی لٌفْ ضبیعَ اتیْلْژیک عْاهلآغٌبیی ثب -
 لٌفْ ضبیعَ درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین ثب آغٌبیی -

 .تلیبل اپی
 ضٌذرّم درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین ثب آغٌبیی -

 ًوبیذ تْصیف را غْگرى
 
 ثر غْگرى ضٌذرّم تػخیصی هعیبرُبی ثب آغٌبیی -

 غذٍ.  اصالذ تػخیص ضیطتن اضبش
 آدًْز ضیبل ایدبد هطتعذکٌٌذٍ عْاهل ثب ییآغٌب -
 رّغِبی هیکرّضکْپی، ،ًوبی کلیٌیکی عالین ثب آغٌبیی -

 .آدًْز ضیبل درهبى ّ تػخیصی

 اىداف جسیی:

 آغٌب ثساقی غذد ُّیطتْلْژی فیسیْلْژی, آًبتْهی ثب ثبیذ داًػدْ
 .ثبغذ

رفتار  ورودی و نیازمندی  

 ىای اولیو دانشجو
 را ثذاًذ. غْگرى ّضٌذرم تلیبل اپی لٌفْ ضبیعَ اتیْلْژیک عْاهل-
 تلیبل اپی لٌفْ ضبیعَ درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین-

 .را ثذاًذ
 ضٌذرّم درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین-

 ًوبیذ تْصیف را غْگرى
 
 ثر را غْگرى ضٌذرّم تػخیصی هعیبرُبی ثتْاًذ-

 ًوبیذ تْصیف اصالذ تػخیص ضیطتن اضبش
 تْصیف را آدًْز ضیبل ایدبد هطتعذکٌٌذٍ عْاهل-

 .ًوبیذ
 رّغِبی هیکرّضکْپی، ،ًوبی کلیٌیکی عالین-

 ذ.ًوبی تْصیف آدًْزرا ضیبل درهبى ّ تػخیصی

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 11 

 منابع اصلی 

 زضْر ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

 حنوه متاش با اضتاد   پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ
 

 

 

 

 



 نام اضتاد دکترهٌیر هرادزادٍ
 عنوان جلطو  خلطَ غػن
 تاریخ 9/7/93         43-45ضبعت چِبرغٌجَ 

ثساقی غذد تْهْرُبی خْظ خین ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 
 . ثساقی غذد ُبی تْهْر ثٌذی عجقَ  ثب آغٌبیی-
 ًظر از آدًْهب پلئْهْرفیک هػخصبتآغٌبیی ثب  -

 ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی هٌػبء،عالین
 درهبى

 اًْاع ّ ادًْهب هٌْهْرفیک ی ثبآغٌبی-
 .آدًْهب هٌْهْرفیک

 ًظر از آدًْهب کبًبلیکْالر هػخصبت  ثب آغٌبیی-
 ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی هٌػبء،عالین

 درهبى
 ًظر از آدًْهب ضل ثبزال هػخصبت  ثب آغٌبیی-

 ،اًْاع هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی هٌػبء،عالین
  درهبى ّ ی هیکرّضکْپیُب ًوب
 لسبػ از ّارتیي تْهْر هػخصبت  ثب آغٌبیی-

 ،ًوبی کلیٌیکی هٌػبء،عالین ، اتیْلْژی
 درهبى ّ هیکرّضکْپی

 
 

 اىداف جسیی:

 آغٌب ثساقی غذد ُّیطتْلْژی فیسیْلْژی, آًبتْهی ثب ثبیذ داًػدْ
 .ثبغذ

رفتار  ورودی و نیازمندی  

 ىای اولیو دانشجو
 

 .دُذ غرذ را ثساقی غذد ُبی هْرتْ ثٌذی جقَع-

 هٌػبء،عالین ًظر از را آدًْهب پلئْهْرفیک هػخصبت  -
 .ًوبیذ درهبى تْصیف ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی

 هٌْهْرفیک اًْاع ّ ًوبییذ تعریف را ادًْهب هٌْهْرفیک -
 .ثجرد ًبم را آدًْهب

 کلیٌیکی هٌػبء،عالین ًظر از را آدًْهب کبًبلیکْالر هػخصبت-
 .ًوبیذ درهبى تْصیف ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی

 کلیٌیکی هٌػبء،عالین ًظر از را آدًْهب ضل ثبزال هػخصبت-
 درهبى ّ ُبی هیکرّضکْپی ًوب ،اًْاع هیکرّضکْپی ،ًوبی

 .ًوبیذ تْصیف

 هٌػبء،عالین ، اتیْلْژی لسبػ از را ّارتیي تْهْر هػخصبت-
 ًوبیذ درهبى تْصیف ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی

 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 11 

 منابع اصلی 

 زضْر ّ قجل بتخلط در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 



 نام اضتاد دکترهٌیر هرادزادٍ
 عنوان جلطو  ُفتن خلطَ

 تاریخ 45/7/93   54/8-54/7 ضبعت    غٌجَدّ
ثساقی غذد تْهْرُبی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 ًظر از اًکْضیتْهب ثبهػخصبت آغٌبیی-
 ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی هٌػبء،عالین

 .درهبى
 عالین لسبػ از را اًکْضیتْز هػخصبتآغٌبیی ثب-

 درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبیکلیٌیکی
 از کبرضیٌْهب هْکْاپیذرهْئیذ هػخصبتآغٌبی ثب-

 ّ هیکرّضکْپی ًوبی کلیٌیکی هٌػبء،عالین لسبػ
 درهبى

 هْکْاپیذرهْئیذ grading ُبی برهعیآغٌبیی ثب-

 هْکْاپیذرهْئیذ gradingآغٌبیی ثب  کبرضیٌْهب

 ُبی هختلف ضیطتن اضبش ثر , کبرضیٌْهب

 هٌػبء هْرد در غذٍ ارائَ ُبی تئْریآغٌبیی ثب -
 داخل کبرضیٌْهبی هْکْاپیذرهْئیذ ایدبد

 اضتخْاًی
 ی کبرضیٌْهب هْکْاپیذرهْئیذ هػخصبتآغٌبیی ثب-

 کلیٌیکی هٌػبء،عالین لسبػ از یاضتخْاً داخل
 ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی ،ًوبی رادیْگرافیک

 درهبى

 اىداف جسیی:

 آغٌب ثساقی غذد ُّیطتْلْژی فیسیْلْژی, آًبتْهی ثب ثبیذ داًػدْ
 .ثبغذ

رفتار  ورودی و نیازمندی  

 ىای اولیو دانشجو
 

 ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکیهػخصبت اًکْضیتْهب رااز ًظر-
 .ًوبیذ تْصیف درهبى

 ،ًوبیکلیٌیک عالین لسبػ از را اًکْضیتْز هػخصبت-
 .ًوبیذ تْصیف درهبى ّ هیکرّضکْپی

 هٌػبء،عالین لسبػ از را کبرضیٌْهب هْکْاپیذرهْئیذ هػخصبت-
 .ًوبیذ درهبى تْصیف ّ هیکرّضکْپی ًوبی کلیٌیکی

 .دُذ غرذ را کبرضیٌْهب هْکْاپیذرهْئیذ grading ُبی هعیبر-

 هختلف ُبی ضیطتن اضبش ثر را کبرضیٌْهب یذرهْئیذهْکْاپ-
 .ًوبیذ grading ،ثتْاًذ

 هْکْاپیذرهْئیذ ایدبد هٌػبء هْرد در غذٍ ارائَ ُبی تئْری-
 .ثیبى کٌذ را اضتخْاًی داخل کبرضیٌْهبی

 از را اضتخْاًی داخل ی کبرضیٌْهب هْکْاپیذرهْئیذ هػخصبت-
 ،ًوبی افیک،ًوبی رادیْگر کلیٌیکی هٌػبء،عالین لسبػ

 .تْصیف ًوبیذ درهبى ّ هیکرّضکْپی
 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut JE(2009).Oral and 
maxillofacial pathology.3rd ed,Chapter 11 

 اصلی  منابع

 زضْر ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 



 نام اضتاد دکترهٌیر هرادزادٍ
 عنوان جلطو  ُػتن خلطَ

 تاریخ 46/7/93        43-45 ضبعت   چِبرغٌجَ
تْهْرُبی ثذخین ثساقیثب ییآغٌب  ىدف کلی درش 

 کلیٌیکی هٌػبء،عالین لسبػ از کبرضیٌْهب ضیطتیک آدًْئیذ هػخصبتآغٌبیی ثب-
 . آگِی پیع ّ ،درهبى

 ضیطتیک آدًْئیذ هیکرّضکْپیک هختلف اًْاع هػخصبتآغٌبیی ثب-
  کبرضیٌْهب.

 . Poly morphous low grade adenocarcinoma هػخصبتآغٌبیی ثب-

 Polymorphous Low grade ثب کبرضیٌْهب ضیطتیک آدًْئیذآغٌبیی ثب-

 . آدًْکبرضیٌْهب
 . ثذخین آدًْهبی پلئْهْرفیک اًْاعآغٌبیی ثب-
 . ثذخین آدًْهبی هْرفیک پلئْ اًْاع از ُریک کلیٌیکی عالینآغٌبیی ثب-
 آدًْهبی هْرفیک پلئْ اًْاع از ُریک هیکرّضکْپیک هػخصبتآغٌبیی ثب-

 .ثذخین
 ثذخین آدًْهبی پلئْهْرفیک اًْاع از ُریک درهبىآغٌبیی ثب-
 

 اىداف جسیی:

.ثبغذ آغٌب ثساقی غذد ُّیطتْلْژی فیسیْلْژی, آًبتْهی ثب ثبیذ داًػدْ رفتار  ورودی و  

نیازمندی  ىای 

 اولیو دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 پیع ّ ،درهبى کلیٌیکی هٌػبء،عالین لسبػ از ار کبرضیٌْهب ضیطتیک آدًْئیذ هػخصبت -
 .را ثذاًذ  آگِی

 .را ثذاًذ کبرضیٌْهب ضیطتیک آدًْئیذ هیکرّضکْپیک هختلف اًْاع هػخصبت -
 .را ثذاًذ Poly morphous low grade adenocarcinoma هػخصبت -

 آدًْکبرضیٌْهب Polymorphous Low grade ثب را کبرضیٌْهب ضیطتیک آدًْئیذ -

 ًوبیذ.قبیطَ ه
 . را ًبم ثجرد ثذخین آدًْهبی پلئْهْرفیک اًْاع -
 .را تْصیف کٌذ ثذخین آدًْهبی هْرفیک پلئْ اًْاع از ُریک کلیٌیکی عالین -

 .تْصیف کٌذ ثذخین آدًْهبی هْرفیک پلئْ اًْاع از ُریک هیکرّضکْپیک هػخصبت -
 .ثذخی را ثذاًذ آدًْهبی پلئْهْرفیک اًْاع از ُریک درهبى -

 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut JE(2009).Oral and 
maxillofacial pathology.3rd ed,Chapter 11 

 منابع اصلی 

کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر ّ قجل لطبتخ در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ تطلظ ضیاضت ىای اختصاصی   

 اضتاد 
 Nancy A (2013).Ten Cate ‘s oral Histology.8 th ed,chapter 11 

 
منابع برای مطالعو 

 بیشرت 
پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  

 

 

 



هیترا عطکریدکتر  نام اضتاد 
ًِن خلطَ  عنوان جلطو  

 تاریخ 23/7/93        13-14 ضبعت  غٌجَبرچِ
ضبیعبت اپیتلیبلیثب  آغٌبیی  ىدف کلی درش 

  اپیتلیْم هیکرّضکْپی ضبختبرآغٌبیی ثب-
 ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیآغٌبیی ثب-

 اضکْاهْش درهبى ّ پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک
  .پبپیلْهب

 ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیک عبهلآغٌبیی ثب-
  ّرّکبّلگبریص درهبى ّ پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک

 ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیآغٌبیی ثب-
 .آکْهیٌبتْم کٌذیلْهب پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک

 ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیآغٌبیی ثب-
 .کٌتبژیْزّم هْلْضکْم پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک

. 

 اىداف جسیی:

.ثبغذ آغٌبهخبط دُبى  هیکرّضکْپی ثب ًوبی ثبیطت هی داًػدْ رفتار  ورودی و نیازمندی   

 ىای اولیو دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 .دُذ راغرذ اپیتلیْم هیکرّضکْپی ضبختبر-

 ّ ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی-
 .ثجرد ًبم را پبپیلْهب اضکْاهْش درهبى ّ پرّگٌْز

 ّ ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیک لعبه-
 .ثجرد ًبم را درهبى ّرّکبّلگبریص ّ پرّگٌْز

 ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی-
 .ًوبیذ تْصیف را آکْهیٌبتْم کٌذیلْهب ّ پرّگٌْز ّ

 پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی-
 .ًوبیذ تْصیف ّم راکٌتبژیْز هْلْضکْم

 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

1.Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3 
rd,Chapter 10 
2.Nancy A (2013).Ten Cate ‘s oral Histology.8 th 
ed,chapter 12 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَداًػدْ  تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

Regezi JA,Sciubba JJ,Jordan RCK(2012).Oral 
pathology.6thed,chapter 6 

 منابع برای مطالعو بیشرت 

پبتْلْژی  ثخع ثَ عَهراخ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 



هیترا عطکریدکتر  نام اضتاد 
 عنوان جلطو  دُنخلطَ 

 تاریخ 48/7/93        54/8-54/7  ضبعت       غٌجَدّ
اپیتلیبلی پیگوبًتَ ثبضبیعبت آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 ّ ُیطتْپبتْلْژیک ،کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیآغٌبیی ثب -
  افلیص. پرّگٌْز

 ّ ُیطتْپبتْلْژیک ، کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیآغٌبیی ثب -
  actinic lentigo پرّگٌْز

 ُیطتْپبتْلْژیک ، کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیآغٌبیی ثب -
  lentigo simplex پرّگٌْز ّ

 ُیطتْپبتْلْژیک ، کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیآغٌبیی ثب -
  .ًیدُب هالًْتیک هبکْل پرّگٌْز ّ
 ُیطتْپبتْلْژیک ،کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیآغٌبیی ثب -
  .اکتطبثی هالًْضیتیک خبل پرّگٌْز ّ
  .هالًْضیتی ُبی شًّْ اًْاعآغٌبیی ثب -

 

 اىداف جسیی:

.ثبغذ آغٌب دُبى هخبط هیکرّضکْپی ًوبی ثب ثبیطت هی داًػدْ رفتار  ورودی و  

نیازمندی  ىای اولیو 

 دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ ّدر هی اًتظبر

 را ثذاًذ. افلیص پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی-
 actinic پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی-

lentigo ثذاًذ. را 

 lentigo پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی-
simplex ًوبیذ تْصیف را. 

 هبکْل پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی-
 .ًوبیذ تْصیف را دُبًی هالًْتیک

 خبل پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی-
 .ًوبیذ تْصیف را اکتطبثی هالًْضیتیک

 .ثجرد راًبم هالًْضیتی ُبی ًّْش اًْاع-

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut JE(2009).Oral and 
maxillofacial pathology.3rd ed,Chapter 10 

 منابع اصلی 

 از داًػدْقجل ضْرز ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
کالش در اضتبد  

ضیاضت ىای اختصاصی  

 اضتاد 
Regezi JA,Sciubba JJ,Jordan RCK(2012).Oral 
pathology.6thed,chapter 5 

 

منابع برای مطالعو 

 بیشرت 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 



هیترا عطکریدکتر  نام اضتاد 
 عنوان جلطو  دُنیبزخلطَ 

 تاریخ 30/7/93       13-14 ضبعت     غٌجَرچِب
اپیتلیبلی ضبیعبت ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 آى ثرّز ّعلل آغٌبیی ثب لکْپالکیب-      
 - ّخصْصیبت لکْپالکیب ُیطتْپبتْلْژیک آغٌبیی ثباًْاع-                        

 آى. هیکرّضکْپی
 ْلْژیکُیطتْپبت اًْاع از یک ُر آگِی آغٌبیی ثب پیع-

 .لکْپالکیب
 اًْاع از ُریک follow up ًّسٍْ آغٌبیی ثب درهبى-

 .لکْپالکیب ُیطتْپبتْلْژیک

 اىداف جسیی:

رفتار  ورودی و  .ثبغذ آغٌب دُبى هخبط هیکرّضکْپی ًوبی ثب ثبیطت هی داًػدْ

نیازمندی  ىای اولیو 

 دانشجو
  خلطَ: پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 .دُذ غرذ را آى ثرّز ّعلل کٌذ راتعریف یبلکْپالک -

 تْضیر را ُریک هیکرّضکْپی ّخصْصیبت لکْپالکیب ُیطتْپبتْلْژیک اًْاع -
 .دُذ

 .ًوبیذ تْصیف را لکْپالکیب ُیطتْپبتْلْژیک اًْاع از یک ُر آگِی پیع -

غرذ  را لکْپالکیب ُیطتْپبتْلْژیک اًْاع از ُریک follow up ًّسٍْ درهبى -

 .دُذ
 

 الصو  حمتوی درشخ

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut JE(2009).Oral and 
maxillofacial pathology.3rd ed,Chapter 10 

 منابع اصلی 

 در اضتبد از داًػدْقجل زضْر ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ تطلظ
 کالش

ضیاضت ىای اختصاصی  

 اضتاد 
 

Regezi JA,Sciubba JJ,Jordan RCK(2012).Oral 
pathology.6thed,chapter 3 

منابع برای مطالعو 

 بیشرت 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 



هیترا عطکریدکتر  نام اضتاد 
 عنوان جلطو  ندُضیس-دّازدُنخلطَ 

 تاریخ 4/8/93         54/7-34/9 ضبعت  غٌجَدّ
ضبیعبت اپیتلیبلیثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 آى ثرّز ّعلل آغٌبیی ثباریترّپالکیب-                 
 ُّیطتْپبتْلْژی ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی-

 اریترّپالکیب
  اریترّپالکیب ّدرهبى آگِی پیعآغٌبیی ثب -
 ، کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژیآغٌبیی ثب-

 oral submucous پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک
fibrosis  

 ، کلیٌیکی خصْصیبت,  آغٌبیی ثب اتیْلْژی-
 nicotine پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک

stomatitis . 

 ، کلیٌیکی خصْصیبت,  آغٌبیی ثب اتیْلْژی-
 actinic keratosis پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک

. 
 ، کلیٌیکی خصْصیبت,  بیی ثب اتیْلْژیآغٌ -

 actinic cheilosis پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک

 

 اىداف جسیی:

.ذثبغ آغٌب دُبى هخبط هیکرّضکْپی ًوبی ثب ثبیطت هی داًػدْ رفتار  ورودی و نیازمندی   

 ىای اولیو دانشجو
 : خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 .دُذ غرذ را آى ثرّز ّعلل کٌذ یفراتعر اریترّپالکیب -

 .ًوبیذ تْصیف اریترّپالکیبرا ُّیطتْپبتْلْژی ثبلیٌی ًوبی -

 ًوبیذ تْصیف را اریترّپالکیب ّدرهبى آگِی پیع -
 پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک ،کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی -

oral submucous fibrosis دُذ تْضیر را. 

 ّ ُیطتْپبتْلْژیک ، کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی -
 .تْضیر دُذ را nicotine stomatitis پرّگٌْز

 ّ ُیطتْپبتْلْژیک ، کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی -
 .دُذ تْضیر را actinic keratosis پرّگٌْز

 ّ ُیطتْپبتْلْژیک ، کلیٌیکی خصْصیبت,  اتیْلْژی -
 .دُذ تْضیر را actinic cheilosis پرّگٌْز

 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی
Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 10 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل ْرزض  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

Regezi JA,Sciubba JJ,Jordan RCK(2012).Oral 
pathology.6thed,chapter 4 

 

 منابع برای مطالعو بیشرت 

 حنوه متاش با اضتاد  پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ
 



هیترا عطکریدکتر  نام اضتاد 
 عنوان جلطو  دُنچِبرخلطَ 
 تاریخ 7/8/93       13-14 ضبعت   غٌجَچِبر
ضبیعبت اپیتلیبلیثب  آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 ضلْل کبرضیٌْم اتیْلْژیک آغٌبیی ثبعلل-      
  ضٌگفرغی

 آگِی ّپیع ثبلیٌی ًّوبی اپیذهیْلْژیآغٌبیی ثب -
 هختلف ًْازی در ضٌگفرغی ضلْل کبرضیٌْم

oral cavity 

 هتبضتبزدر ًّسٍْ هتبضتبز هفِْمآغٌبیی ثب -
 . دُبى ضٌگفرغی کبرضیٌْم

 کبرضیٌْهبی ُیطتْپبتْلْژی ًوبیآغٌبیی ثب -
 دُبى ضٌگفرغی

 کبرضیٌْهبی ّ grading ًسٍْآغٌبیی ثب -

  staging دُبى ضٌگفرغی

 کبرضیٌْهبی ّدرهبى آگِی پیعآغٌبیی ثب -
 دُبى ضٌگفرغی

 اىداف جسیی:

.ثبغذ آغٌب دُبى هخبط هیکرّضکْپی ًوبی ثب ثبیطت هی داًػدْ رفتار  ورودی و نیازمندی   

 ىای اولیو دانشجو
 ًبم را ضٌگفرغی ضلْل کبرضیٌْم اتیْلْژیک علل -

 .ثجرد

 - ضلْل کبرضیٌْم اتیْلْژیک ازعلل یک ُر -

 .دُذ تْضیر را ضٌگفرغی

 کبرضیٌْم آگِی ّپیع ثبلیٌی ًّوبی اپیذهیْلْژی -
 oral cavity هختلف ًْازی در را ضٌگفرغی ضلْل

 .ًذراثذا

 کبرضیٌْم هتبضتبزدر ًّسٍْ ثذاًذ را هتبضتبز هفِْم -
 .دُذ تْضیر را دُبى ضٌگفرغی

 دُبى ضٌگفرغی کبرضیٌْهبی ُیطتْپبتْلْژی ًوبی -
 ًوبیذ تْصیف را
دُبى  ضٌگفرغی کبرضیٌْهبی grading ّ staging ًسٍْ  -

 .راثذاًذ

 را دُبى ضٌگفرغی کبرضیٌْهبی ّدرهبى آگِی پیع -
 .ثذاًذ

 

 حمتوی درشخالصو  

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3ed 
ed,Chapter 10  

 منابع اصلی 

 ّ قجل بتخلط در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

Regezi JA,Sciubba JJ,Jordan RCK(2012).Oral 
pathology.6thed,chapter 2 

 

 منابع برای مطالعو بیشرت 

پبتْلْژی  ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 



 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری
 جلطو  عنوان نسدُپبًخلطَ 

49/8/93                54/7-54/8 ضبعت    غٌجَدّ  تاریخ 
اپیتلیبلی ضبیعبت ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 
 ُیطتْپبتْلْژیک ، کلیٌیکی ًوبی,  آغٌبیی ثب اتیْلْژی -

 . کبرضیٌْهب ّرّکْز پرّگٌْز ّ
 ثبزال ضلْل کبرضیٌْهبی ثبلیٌی ًّوبی هٌػب, آغٌبیی ثباتیْلْژی -
 کبرضیٌْهبی پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک ًْاعآغٌبیی ثبا -

 .ثبزال ضلْل
 .هالًْهب ثبلیٌی ًّوبی اتیْلْژیک عللآغٌبیی ثب -
 ُیطتْپبتْلْژیک ًّوبی هالًْهب آغٌبیی ثب اًْاع -

 . آًِب از ّپرّگٌْزُریک
 ّدرهبى درپرّگٌْز هْثر ّعْاهل Gradingآغٌبیی ثب  -

 . هالًْهب

 اىداف جسیی:

ت ثب ضبختبر ثبفتی هخبط ًرهبل آغٌب ثبغذداًػدْ هی ثبیط رفتار  ورودی و نیازمندی   

 ىای اولیو دانشجو
 پرّگٌْز ّ ُیطتْپبتْلْژیک ّ کلیٌیکی ًوبی,  اتیْلْژی -

 .ثجرد ًبم را کبرضیٌْهب ّرّکْز
 ًبم را ثبزال ضلْل کبرضیٌْهبی ثبلیٌی ًّوبی هٌػب, اتیْلْژی -

 .ثجرد
 ثبزال ضلْل کبرضیٌْهبی رّگٌْزپ ّ ُیطتْپبتْلْژیک اًْاع -

 ًوبیذ راتْصیف
 .ثذاًذ را هالًْهب ثبلیٌی ًّوبی اتیْلْژیک علل -

 آًِب از ّپرّگٌْزُریک ُیطتْپبتْلْژیک ًّوبی هالًْهب اًْاع -
 .ثذاًذ را

Grading -  ًبم را هالًْهب ّدرهبى درپرّگٌْز هْثر ّعْاهل 

 .ثجرد
 

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  روظ تدریص 
کالضی پبضخ ّ پرضع  روظ ارزیابی  

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 10 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
کالش در داضتب از داًػدْقجل زضْر  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 



 

هرادزادٍدکتر  نام اضتاد 
 تاریخ 44/8/93                        43-45 ضبعت        غٌجَچِبر

نُغبًسدخلطَ   جلطو 

ُوجٌذی ثبفت تْهْرال غجَ ثیوبریِبی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 
 .اکتیْ ری ضبیعبت ّاتیْلْژی تعریفیی ثب آغٌب -

 دُبى ُوجٌذی تْهْرال غجَ ضبیعبت اًْاعآغٌبیی ثب  -
 فیجرّم درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالینآغٌبیی ثب -

 .تسریکی
 کلیٌیکی عالین ًظر از گراًْلْهب پیْژًیک آغٌبیی ثب هػخصبت -

 .درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی
 هٌػبء،عالین ًظر از گراًْلْهب ضل ژاًت آغٌبیی ثب هػخصبت -

 .درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی
 . هیکرّضکْثی ّ ثبلیٌی لسبػ از آغٌبیی ثب هقبیطَ ضبیعبت -
 

 اىداف جسیی:

رفتار  ورودی و نیازمندی   .....................................

 ىای اولیو دانشجو
 طَخل پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 .را ثذاًذ اکتیْ ری ضبیعبت ّاتیْلْژی تعریف -

 .را ثػٌبضذ دُبى ُوجٌذی تْهْرال غجَ ضبیعبت اًْاع -
تسریکی  فیجرّم درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین -

 .را ثذاًذ

 کلیٌیکی عالین ًظر از را را گراًْلْهب پیْژًیک هػخصبت -
 .درهبى ثذاًذ ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی

 کلیٌیکی هٌػبء،عالین ًظر از راگراًْلْهب ضل ژاًت هػخصبت -
 .درهبى ثذاًذ ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی

 .ًوبیذ هقبیطَ یپهیکرّضکْ ّ ثبلیٌی لسبػ از ضبیعبتثتْاًذ  -
. 

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  روظ تدریص 
کالضی پبضخ ّ پرضع  روظ ارزیابی  

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 12 

 منابع اصلی 

 زضْر ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 



 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری
 عنوان جلطو  ُفذُن خلطَ

 تاریخ 46/8/93                54/7-54/8 ضبعت    غٌجَدّ
ُوجٌذی ثبفت تْهْرال غجَ ثیوبریِبی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 اپْلیص هیکرّضکْپی ّ کلیٌیکی عالین آغٌبیی ثباتیْلْژی،-
 .فیػْراتْم

 درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی آغٌبیی ثب عالین-
 . التِبثی پبپیالری ُیپرپالزی

 ژاًت درهبى ّ هیکرّضکْپی ًوبی ، کلیٌیکی آغٌبیی ثب عالین-
 . فیجرّهب ضل

 کلیٌیکی عالین ًظر از هبدرزادی اپْلیص آغٌبیی ثبهػخصبت-
 . درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی

 نهٌػبء،عالی ًظر از تْهْر ضل گراًْلر آغٌبیی ثب هػخصبت-
 . درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی

 لسبػ از را را تْهْر ضل هقبیطَ گراًْلرآغٌبیی ثب -
 .یپهیکرّضکْ

 

 اىداف جسیی:

رفتار  ورودی و نیازمندی   .................................

 ىای اولیو دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 فیػْراتْم اپْلیص هیکرّضکْپی ْیکلیٌیک عالین اتیْلْژی،-
 .دُذ راغرذ

 ُیپرپالزی درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین-
 .ًوبیذ تْصیف را التِبثی پبپیالری

 .دُذ غرذ را فیجرّهب ضل

 ژاًت درهبى ّ هیکرّضکْپی ًوبی ، کلیٌیکی عالین-
 ،ًوبی کلیٌیکی عالین ًظر از را هبدرزادی اپْلیص هػخصبت-

 .تْصیف ًوبیذ درهبى ّ پیهیکرّضکْ

 هٌػبء،عالین ًظر از را را تْهْر ضل گراًْلر هػخصبت-
 .ًوبیذ درهبى تْصیف ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی

 .ًوبیذ هقبیطَ یپهیکرّضکْ لسبػ از را را تْهْر ضل گراًْلر-
 

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  روظ تدریص 
کالضی پبضخ ّ پرضع  روظ ارزیابی  

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 12 

 منابع اصلی 

 زضْر ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 



 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری 
 تاریخ 48/8/93                   43-45 ضبعت          غٌجَچِبر

 جلطو ُدذُن

ُوجٌذی ثبفت تْهْرال غجَ ثیوبریِبی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 
 ترّهبتیک هیکرّضکْپی ّ کلیٌیکی عالین آغٌبیی ثب اتیْلْژی،-
 .ْرّهبً

 درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی آغٌبیی ثب عالین-
 .غْاًْهب

 درهبى ّ هیکرّضکْپی ًوبی ، کلیٌیکی آغٌبیی ثب عالین-
 .ًْرّفیجرّهب

 عالین ًظر از را ًْرّفیجرّهبتْزیص آغٌبیی ثب هػخصبت-
 .درهبى ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی

 اىداف جسیی:

 آغٌب پْضت ّ ًرهبل هخبط فتیثب ضبختبر ثب ثبیطت هی داًػدْ
 ثبغذ

رفتار  ورودی و نیازمندی  

 ىای اولیو دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 را ترّهبتیک ًْرّهب هیکرّضکْپی کلیٌیکی، عالین اتیْلْژی،-
 .دُذ غرذ

 را درهبى غْاًْهب ّ هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی عالین-
 .ًوبیذ تْصیف

 را درهبى ًْرّفیجرّهب ّ هیکرّضکْپی ًوبی ، لیٌیکیک عالین-
 .دُذ غرذ

 ،ًوبی عالین کلیٌیکی ًظر از را ًْرّفیجرّهبتْزیص هػخصبت-
 .ًوبیذ تْصیف درهبى ّ هیکرّضکْپی

 

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  روظ تدریص 
کالضی پبضخ ّ پرضع  روظ ارزیابی  

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial 
pathology.3rded,Chapter 12 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  ضتاد حنوه متاش با ا 
 

 

 

 

 

 

 

 



 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری
 عنوان جلطو  ًْزدُنخلطَ 

 تاریخ 3/9/93                 54/7-54/8 ضبعت     غٌجَدّ
ُوجٌذی ثبفت تْهْرال غجَ ثیوبریِبی ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 ّ ُوبًژیْهب هیکرّضکْپی ّ کلیٌیکی آغٌبیی ثب عالین-
 .عرّقی هبلفْرهبضیًِْبی

 عرّقی هبلفْرهبضیًِْبی ّ ُوبًژیْهب غٌبیی ثب تفبّتآ-
 هیکرّضکْپی ،ًوبی کلیٌیکی ثبعالین لٌفبًژیْهب اًْاعآغٌبی ثب-
 .درهبى لٌفبًژیْم ّ
 درهبى ّ هیکرّضکْپی ًوبی ، کلیٌیکی عالینآغٌبیی ثب -

 .sturg Weber ضٌذرّم

 اىداف جسیی:

ازمندی  رفتار  ورودی و نی ...........................

 ىای اولیو دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 هبلفْرهبضیًِْبی ّ ُوبًژیْهب هیکرّضکْپی ّ کلیٌیکی عالین-
 .دُذ راغرذ عرّقی

 .کٌذ ثیبى را عرّقی هبلفْرهبضیًِْبی ّ ُوبًژیْهب تفبّت-

 ثجرد ًبم را لٌفبًژیْهب اًْاع-
 را لٌفبًژیْم درهبى ّ پیهیکرّضکْ ،ًوبی کلیٌیکی عالین-

 ًوبیذ تْصیف
 sturg ضٌذرّم درهبى ّ هیکرّضکْپی ًوبی ، کلیٌیکی عالین-

Weber دُذ غرذ را. 

 

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  روظ تدریص 
کالضی پبضخ ّ پرضع  روظ ارزیابی  

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial 
pathology.3rded,Chapter 12 

 منابع اصلی 

 زضْر ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 

- 



 

هٌیر هراد زادٍدکتر   تادنام اض 
 تاریخ 4/9/93          43- 45 ضبعت   غٌجَچِبر
 جلطو ثیطتن

ًرم ثبفت ثذخین ُبی ثبتْهْر آغٌبیی  ىدف کلی درش 
 .ضبرکْهب فیجرّ کلیٌیکی عالینآغٌبیی ثب-
 ضبرکْهب فیجرّ درهبى ّ هیکرّضکْپی آغٌبیی ثبهػخصبت-
 .ضبرکْهب هیْ راثذّ اًْاعآغٌبیی ثب -
 .راثذّهیْضبرکْهب کیکلیٌی عالینآغٌبیی ثب-
 آگِی پیع ّ درهبى ، هیکرّضکْپی آغٌبیی ثب هػخصبت-

 .راثذّهیْضبرکْهب
 ضبرکْهب آًژیْ هیکرّضکْپیک ّ کلیٌیکی آغٌبیی ثب عالین-
 ثذخین تْهْرُبی هتبضتبتیک گطترظ آغٌبیی ثب راُِبی-
 هتبضتبزُبی درهبى ّ هیکرّضکْپی کلیٌیکی، آغٌبیی ثب عالین-

 .یدُبً ًرم ثبفت

 اىداف جسیی:

رفتار  ورودی و نیازمندی   ............................

 ىای اولیو دانشجو
 

 .دُذ غرذ را ضبرکْهب فیجرّ کلیٌیکی عالین-

 .دُذ غرذ را ضبرکْهب فیجرّ درهبى ّ هیکرّضکْپی هػخصبت-

 .ثجرد ًبم را ضبرکْهب هیْ راثذّ اًْاع-

 .دُذ رذغ را راثذّهیْضبرکْهب کلیٌیکی عالین-

 آگِی پیع ّ درهبى ، هیکرّضکْپی هػخصبت-
 .دُذ راغرذ راثذّهیْضبرکْهب

 .دُذ غرذ را ضبرکْهب آًژیْ هیکرّضکْپیک ّ کلیٌیکی عالین-

 .کٌذ ثیبى را ثذخین تْهْرُبی هتبضتبتیک گطترظ راُِبی-

 ًرم ثبفت هتبضتبزُبی درهبى ّ هیکرّضکْپی کلیٌیکی، عالین-
 .کٌذ ثیبى را دُبًی

 
. 

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  روظ تدریص 
کالضی پبضخ ّ پرضع  روظ ارزیابی  

Neville BW, Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 12 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در ٍغذ ارائَ درضی هغبلت ثَداًػدْ  تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 



 

 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری
 عنوان جلطو  یکنخلطَ ثیطت ّ

 تاریخ 41/9/93           54/7-54/8 ضبعت    غٌجَدّ
اضتخْاًی ضبیعبت ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًّوبی آغٌبیی ثب پبتْژًس-

 .ایوپرفکتب اضتئْژًس ّپرّگٌْز
 هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًّوبی آغٌبیی ثب پبتْژًس-

 اضتئْپترّزیص ّپرّگٌْز
 هیکرّضکْپی, رادیْگرافی,ثبلیٌی ًّوبی آغٌبیی ثب پبتْژًس-

 .لکلیذّکراًیب دیطپالزی ّپرّگٌْز

 اىداف جسیی:

،اضیذ فطت  هثجت گرم ُبی ثبکتری اًْاعداًػدْ هی ثبیطت ثب 
 آغٌب ثبغذ.

رفتار  ورودی و نیازمندی  

 ىای اولیو دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًّوبی پبتْژًس-

 .دُذ تْضیر را ایوپرفکتب اضتئْژًس

 ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًّوبی بتْژًسپ-

 .دُذ راتْضیر اضتئْپترّزیص

 ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی, رادیْگرافی,ثبلیٌی ًّوبی پبتْژًس-

 .دُذ تْضیر کلیذّکراًیبل دیطپالزی
 

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  روظ تدریص 
ضیکال پبضخ ّ پرضع  روظ ارزیابی  

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 

ed,Chapter 14 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَداًػدْ  تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

لْژیپبتْ ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری 
 تاریخ 44/9/93          43- 45ضبعت    غٌجَچِبر

 جلطو دّمثیطت ّ 

اضتخْاًی ضبیعبت آغٌبیی ثب  ىدف کلی درش 
ّپرّگٌْز  هیکرّضکْپی رادیْگرافی,ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی-

 .ایذیْپبتیک اضتئْاضکلرّز
 ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبیآغٌبیی ثب -

simple bone cyst. 

 ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی, رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبیآغٌبیی ثب -
 .اضتخْاًی پبژت

 

 اىداف جسیی:

رفتار  ورودی و نیازمندی   ًوبی هیکرّضکْپی اضتخْاى ًرهبل آغٌب ثبغذ.داًػدْ ثبیذ ثب 

 ىای اولیو دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ درّ هی اًتظبر

 ّپرّگٌْز اضتئْاضکلرّز هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبی-

 .دُذ را تْضیر ایذیْپبتیک

 simple ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبی-
bone cyst تْضیر دُذ را. 

 پبژت ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی, رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبی-
 .ًوبیذ راتْصیف اضتخْاًی

 

 خالصو  حمتوی درش

پبّرپْیٌت ّ پرّژکتْر ّیذئْ از اضتفبدٍ ثب ضخٌراًی  روظ تدریص 
کالضی پبضخ ّ پرضع  روظ ارزیابی  

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 14 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ائَار درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر  

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



هیترا عطکریدکتر   نام اضتاد 
 عنوان جلطو   ضْمخلطَ ثیطت ّ

 تاریخ 47/9/93        7454-8454ضبعت     غٌجَدّ
اضتخْاى ضبیعبت ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی-
Central giant cell Granuloma. 

ّپرّگٌْز  هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی-

 .چراثیطن
 ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی, رادیْگرافی,ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی-

aneurysmal bone cyst. 

 اىداف جسیی:

..ثبغذ آغٌب ًرهبل اضتخْاى هیکرّضکْپی ًوبی ثب ثبیذ داًػدْ رفتار  ورودی و نیازمندی   

 ىای اولیو دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 Central ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبی-
giant cell Granuloma دُذ تْضیر. 

 را ّپرّگٌْز چراثیطن کرّضکْپیهی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبی-

 .دُذ تْضیر

 ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی, رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبی-
aneurysmal bone cyst ًوبیذ تْصیف را. 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 14 

 منابع اصلی 

 زضْر ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ تطلظ
 کالش در اضتبد از داًػدْقجل

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی  ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



طکریهیترا عدکتر   نام اضتاد 
 عنوان جلطو   چِبرمخلطَ ثیطت ّ

 تاریخ 49/9/93        43-45ضبعت    غٌجَچِبر
اضتخْاى ضبیعبت ثب آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 ثٌذی آى. عجقَ ّ اضتخْاًی فیجرّاضئْش آغٌبیی ثب ضبیعبت-
 خصْصیبت,ثبلیٌی ًوبُبی اًْاع,  آغٌبیی ثب اتیْلْژی-

 .فیجرّ رّگٌْزّدرهبى دیطپالزیپ، هیکرّضکْپی,رادیْگرافی

 پرّگٌْز، هیکرّضکْپی, رادیْگرافی,ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی-
 .هرکسی اضفیَ فیجرّهبی ّدرهبى

 اىداف جسیی:

ثبغذ آغٌب ًرهبل اضتخْاى هیکرّضکْپی ًوبی ثب ثبیذ داًػدْ رفتار  ورودی و نیازمندی   

 ىای اولیو دانشجو
  :خلطَ بیبىپ در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 ُر ّهبُیت کٌذ ثٌذی عجقَ را اضتخْاًی فیجرّاضئْش ضبیعبت-
 .دُذ راتْضیر کذام

 رادیْگرافی خصْصیبت,ثبلیٌی ًوبُبی اًْاع,  اتیْلْژی-
 دُذ تْضیر فیجرّرا پرّگٌْزّدرهبى دیطپالزی ،هیکرّضکْپی,

 ّدرهبى پرّگٌْز، هیکرّضکْپی, رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبی-
 .ًوبیذ راتْصیف هرکسی اضفیَ فیجرّهبی

 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 14 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
 کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



هیترا عطکریدکتر  نام اضتاد 
 عنوان جلطو   پٌدنخلطَ ثیطت ّ

 تاریخ 45/9/93     7454-8454ضبعت  غٌجَدّ
اضتخْاى ضبیعبت بث آغٌبیی  ىدف کلی درش 

 دیطپالزی اًْاع ّاپیذهیْلْژی ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبُبی-
 ضوٌتْاضئْش

 دیطپالزی اًْاع ّهیکرّضکْپی رادیْگرافی آغٌبیی ثب ًوبُبی-
  ضوٌتْاضئْش

 ضوٌتْاضئْش دیطپالزی دراًْاع ّدرهبى آغٌبیی ثب پرّگٌْز-
 رادیْگرافی ُبی یّّیژگ ثبلیٌی ًوبُبی, آغٌبیی ثب اتیْلْژی-
 گبردًر. ضٌذرم در ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی,

 اىداف جسیی:

آغٌب ثبغذ  ًرهبل اضتخْاى ًوبی هیکرّضکْپیثبداًػدْ ثبیذ  رفتار  ورودی و نیازمندی   

 ىای اولیو دانشجو
  :خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

تْاضئْش ضوٌ دیطپالزی اًْاع ّاپیذهیْلْژی ثبلیٌی ًوبُبی-
 .ًوبیذ راتْصیف

دیطپالزی  اًْاع ّهیکرّضکْپی رادیْگرافی ًوبُبی-
 .دُذ تْضیر را ضوٌتْاضئْش

 تْصیف را ضوٌتْاضئْش دیطپالزی دراًْاع ّدرهبى پرّگٌْز-
 .ًوبیذ

 ُبی ّّیژگی ثبلیٌی ًوبُبی, اتیْلْژی-
 .ًوبیذ گبردًررا ضٌذرم در ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی,رادیْگرافی

 

 توی درشخالصو  حم

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 14 

 منابع اصلی 

 زضْر ّ جلق خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَداًػدْ تطلظ
 کالش در اضتبد از داًػدْقجل

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 

 



 

هیترا عطکریدکتر   نام اضتاد 
 عنوان جلطو   غػنخلطَ ثیطت ّ

 تاریخ 46/9/93        43-45ضبعت   غٌجَچِبر
اضتخْاىآغٌبیی ثب ثیوبری ُبی   

 
 رشىدف کلی د

 ًوبُبی اًْاع, رادیْگرافی ُبی ّیژگی,ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی-
 . ّپرّگٌْز اضتئْضبرکْهب هیکرّضکْپی

ًوبُبی  اًْاع, رادیْگرافی ُبی ّیژگی,ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی-
 . ّپرّگٌْز کٌذرّضبرکْهب هیکرّضکْپی

 ّپرّگٌْز هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی-

 فکیي ثَ ضتبتیکهتب تْهْرُبی
 
 

 اىداف جسیی:

  ًرهبل ّغضرّف اضتخْاى هیکرّضکْپی ثبًوبی ثبیذ داًػدْ
  .ثبغذ آغٌب

رفتار  ورودی و نیازمندی  

 ىای اولیو دانشجو
 : خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

ًوبُبی  اًْاع, رادیْگرافی ُبی ّیژگی,ثبلیٌی ًوبی-
 .دُذ راتْضیر رکْهبّپرّگٌْز اضتئْضب هیکرّضکْپی

ًوبُبی  اًْاع, رادیْگرافی ُبی ّیژگی,ثبلیٌی ًوبی-
 .دُذ تْضیر را ّپرّگٌْز کٌذرّضبرکْهب هیکرّضکْپی

 ّپرّگٌْز تْهْرُبی هیکرّضکْپی,رادیْگرافی,ثبلیٌی ًوبی-

 .ًوبیذ فکیي راتْصیف ثَ هتبضتبتیک
 
 
 

 خالصو  حمتوی درش

ر ّ پبّرپْیٌتضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْ  روظ تدریص 
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 14 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
 کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر

 ىای اختصاصی  اضتاد ضیاضت 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 



 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری
 عنوان جلطو   ُفتنخلطَ ثیطت ّ

 تاریخ 4/41/93         7454-8454ضبعت غٌجَدّ
ضیطتویک ُبی ثیوبری دُبًی تظبُرات  ىدف کلی درش 

 هْکْپلی هتبثْلیطن در اختالل ثَ هرثْط ثیوبریآغٌبیی ثب -
 رّظ, هیکرّضکْپی,ثبلیٌی ًّوبی را ثػٌبضذ ُب ضبکبریذ

 .آى تػخیص ّپرّگٌْز
 گْغَ) چرثی هتبثْلیطن در اختالل ثَ هرثْط آغٌبیی ثب ثیوبری-

 هیکرّضکْپی رّظ, ثبلیٌی ًّوبی( ضکص ا تی- پیک -ًیوي

  .دُذ تْضیر ,را آى ّپرّگٌْز تػخیص

 ثبلیٌی ًّوبی دُذ راغرذ لیپْئیذ ٌْزیصپرّتئی آغٌبیی ثب ثیوبری-
 .آى ٌْزگّپرّ تػخیص رّظ ,هیکرّضکْپی,

 

 اىداف جسیی:

رفتار  ورودی و نیازمندی   ------------------------------------------------------

 ىای اولیو دانشجو
 : خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 را ُب ضبکبریذ هْکْپلی تبثْلیطنه در اختالل ثَ هرثْط ثیوبری-
 آى تػخیص ّپرّگٌْز رّظ, هیکرّضکْپی,ثبلیٌی ًّوبی ثػٌبضذ

 .ثذاًذ را

 - ًیوي -گْغَ)  چرثی هتبثْلیطن در اختالل ثَ هرثْط ثیوبری-

 رّظ ,هیکرّضکْپی, ثبلیٌی ثػٌبضذ ًّوبی را( ضکص تی -پیک

  ,.دُذ را تْضیر آى ّپرّگٌْز تػخیص

 ثبلیٌی ًّوبی دُذ راغرذ لیپْئیذ ْزیصپرّتئیٌ ثیوبری-
 .ًوبیذ آى راتْصیف ّپرّکٌْز تػخیص رّظ ,هیکرّضکْپی,

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 14 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
 کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 

 



 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری
 عنوان جلطو  خلطَ ثیطت ُّػتن 

 تاریخ 3/41/93        43-45ضبعت غٌجَچِبر
ضیطتویک ُبی ثیوبری دُبًی تظبُرات  ىدف کلی درش 

 ّپرّگٌْز تػخیص رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی, اتیْلْژیآغٌبیی ثب -
Jaundice. 

 تػخیص رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی, اتیْلْژیآغٌبیی ثب -
 ّپرّگٌْزآهیلْئیذّزیص

 ّ آُي کوجْد آًوی ّپرّگٌْز ایدبد للع, ثبلیٌی ًوبیآغٌبیی ثب -
 . پالهر ّیٌطْى ضٌذرّم

 .پرًیطیْز آًوی ّپرّگٌْز ایدبد علل, ثبلیٌی ًوبیآغٌبیی ثب -

 اىداف جسیی:

رفتار  ورودی و نیازمندی   ------------------------------------------------------

 ىای اولیو دانشجو
 : خلطَ پبیبى در ثتْاًذ داًػدْ رّد هی اًتظبر

 Jaundice ّپرّگٌْز تػخیص رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی, اتیْلْژی-
 .ثذاًذ را

 ّپرّگٌْزآهیلْئیذّزیص تػخیص رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی, اتیْلْژی-
 .را ثذاًذ

 ضٌذرّم ّ آُي کوجْد آًوی ّپرّگٌْز ایدبد علل, ثبلیٌی ًوبی-
 .ًوبیذ تْصیف را پالهر ّیٌطْى

 تْصیف پرًیطیْزرا آًوی ّگٌْزّپر ایدبد علل, ثبلیٌی ًوبی-
 .ًوبیذ

 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 17 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
 کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 

 

 

 



 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری
 عنوان جلطو   ًِنخلطَ ثیطت ّ

 تاریخ 8/41/93         7454-8454ضبعت غٌجَدّ
ضیطتویک ُبی ثیوبری دُبًی تظبُرات  ىدف کلی درش 

 رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی, آغٌبیی ثب اتیْلْژی -
 Gigantism Pituitary Dwarfism& ّپرّگٌْز تػخیص

&Acromegaly. 

 تػخیص رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی,  آغٌبیی ثب اتیْلْژی -
 ّپرّگٌْز

Hyperthyroidism&Hypothyroidism. 

 ّپرّگٌْزرا ایدبد علل, ثبلیٌی آغٌبیی ثب ًوبی -
Pseudohypoparathyroidism&Hypoparathyroidism 

. 

 اىداف جسیی:

رفتار  ورودی و نیازمندی   ------------------------------------------------------

 ىای اولیو دانشجو
 تػخیص ّپرّگٌْز رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی, اتیْلْژی -

&Gigantism Pituitary Dwarfism &Acromegaly 
 .ثذاًذ را

 تػخیصْپرّگٌْز رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی,  اتیْلْژی -
Hyperthyroidism&Hypothyroidism ثذاًذ را. 

 ّپرّگٌْزرا ایدبد علل, ثبلیٌی ًوبی-
Pseudohypoparathyroidism&Hypoparathyroidism 

 .ًوبیذ تْصیف
 ّپرّگٌْزرا ایدبد علل, ثبلیٌی ًوبی -

Pseudohypoparathyroidism&Hypoparathyroi
dism ًوبیذ تْصیف. 

 
 
 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 17 

 منابع اصلی 

 زضْر ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ ظتطل
 کالش در اضتبد از داًػدْقجل

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 

 

 

 



 نام اضتاد دکتر هیترا عطکری
ضینخلطَ   عنوان جلطو  
41/41/93        43-45ضبعت غٌجَچِبر  تاریخ 

ضیطتویک ُبی ثیوبری دُبًی تظبُرات  ىدف کلی درش 
 تػخیص رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی, اتیْلْژیآغٌبیی ثب -

 .ُیپْفطفبتبزیّپرّگٌْز
 ّپرّگٌْز تػخیص رّظ ّ ثبلیٌی ًوبی, اتیْلْژیآغٌبیی ثب -

Vitamin D-Resistant Rickets. 

 Uremic ّپرّگٌْز ایدبد علل, ثبلیٌی ًوبیآغٌبیی ثب -
stomatitis . 

 
. 

 داف جسیی:اى

رفتار  ورودی و نیازمندی   ------------------------------------------------------

 ىای اولیو دانشجو
 ّپرّگٌْزُیپْفطفبتبزی رّظ تػخیص ّ ثبلیٌی ًوبی, اتیْلْژی-

 .را ثذاًذ

 Vitamin ّپرّگٌْز رّظ تػخیص ّ ثبلیٌی ًوبی, اتیْلْژی-
D-Resistant Rickets..را ثذاًذ 

 Uremic ّپرّگٌْز ایدبد علل, ثبلیٌی ًوبی -
stomatitis .را ثذاًذ 

 

 خالصو  حمتوی درش

 روظ تدریص ضخٌراًی ثب اضتفبدٍ از ّیذئْ پرّژکتْر ّ پبّرپْیٌت
 روظ ارزیابی  پرضع ّ پبضخ کالضی

Neville BW,Damm DD, Allen CM, Bouqut 
JE(2009).Oral and maxillofacial pathology.3rd 
ed,Chapter 17 

 منابع اصلی 

 ّ قجل خلطبت در غذٍ ارائَ درضی هغبلت ثَ داًػدْ تطلظ
 کالش در اضتبد از داًػدْقجل زضْر

 ضیاضت ىای اختصاصی  اضتاد 

پبتْلْژی ثخع ثَ هراخعَ  حنوه متاش با اضتاد  
 

 


