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 مقدمه

سال از ایجاد دوره های تخصصی  03گذشت بیشتر از با توجه به پیشرفت پرشتاب و روز افزون علوم در جهان و ایران و 

نیمه  یکی از علومی که از .دندانپزشکی در کشور، بازنگری برنامه آموزشی دوره های تخصصی امری ضروری و اجتناب ناپذیر است

فک و  و شناسی دهانشود، رشته آسیبدوم قرن بیستم اهمیت بیشتری یافته و همواره بر وسعت آن در علم دندانپزشکی افزوده می

یک  ،های مختلف دهان و نسوج اطرافهای بیماریهای تشریحی و نشانهاین رشته کوشیده است تا بین یافته. باشدصورت می

 های تخصصی دندانپزشکی براز طرفی به جرأت می توان گفت بار برخی از تحقیقات پایه در سایر رشته. رابطه منطقی پیدا کند

 .باشدفک و صورت می و اسی دهانآسیب شن رشته عهده

های عملی  های علوم پزشکی و ارتقاء سطح آگاهی و دانش و مهارتاین اساس به منظور هماهنگی با رشد و توسعه سایر رشته بر

فک و صورت در حد استانداردهای ملی و جهانی، به استناد بخشنامه و  شناسی دهانهای تخصصی آسیبآموختگان رشتهدانش

ای متشکل از ه شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی وظیفه بازنگری کوریکولوم آموزشی دوره تخصصی برعهده کمیتهدبیرخان

فک و صورت  و شناسی دهانبرخی از شایستگان جوان و متخصص رشته آسیب اساتید پیشکسوت، مدیران با سابقه اجرایی و

م قبلی، بررسی نیازهای جدید همگام با در نظرگرفتن گسترش مرزهای این کمیته پس از بررسی کامل کوریکولو ءاعضا. گذاشته شد

نظران این رشته در کشور اقدام به تنظیم صاحب دانش و پژوهش و همچنین نیازسنجی و نظرخواهی از سایر اساتید، پیشکسوتان و

این برنامه آموزشی اصول مهمی در تهیه و تنظیم . فک و صورت نمودند و شناسی دهانبرنامه آموزشی جدید دوره تخصصی آسیب

 :مورد بررسی قرار گرفت از جمله

ساله و همچنین  03اهداف کلی و اختصاصی از اجرای برنامه آموزشی دوره تخصصی منطبق با اهداف بلند مدت چشم انداز  .1

 .فک و صورت باشد و برنامه راهبردی رشته آسیب شناسی دهان

بر در نظر گرفتن لزوم آشنایی دستیاران تخصصی با آخرین دستاوردهای علمی و در تدوین کوریکولوم آموزشی جدید، عالوه  .0

های دهان و نسوج اطراف بعنوان یک تشخیص و درمان موثر بیماری تخصصی در سطح جهان و کشور، ایفای نقش صحیح در

 .عامل اساسی در توسعه پایدار و متوازن جامعه در نظر گرفته شد

 :صورت گرفت بخشدو در  برنامه آموزشیتدوین اهداف  .0

فک و صورت، تربیت فردی است  و هدف از اجرای برنامه جدید آموزشی تربیت متخصص آسیب شناسی دهان: هدف کلی( الف

که از نظر سطح آگاهی، دانش و مهارت های علمی و عملی در حد استانداردهای جهان بوده، عالوه براینکه در حیطه تخصصی خود 



 

 

تشخیصی با کیفیت مطلوب باشد، بتواند خدمات آموزشی و پژوهشی مطابق با آخرین استانداردهای جهانی این قادر به ارائه خدمات 

 .درشته را ارائه نمای

فک و صورت باید قادر باشند در  و دانش آموختگان دوره جدید تخصصی رشته آسیب شناسی دهان: اهداف اختصاصی( ب

ای که هارت الزم را همگام با پیشرفت این رشته در جهان بدست آورند به گونهزمینه تشخیصی، آموزشی و پژوهشی باالترین م

 .های جهانی این رشته انجام وظیفه نمایندبتوانند مطابق پیشرفت

 :تعریف

ها و های تخصصی دندانپزشکی است که شامل آگاهی از اتیولوژی و روند بیماریفک و صورت، یکی از دورهو  آسیب شناسی دهان

در واقع این . باشدهای مختلف میدر بافت در ارتباط با بیماری( هیستوپاتولوژی) گزارش تغییرات میکروسکوپی ایجاد شده شناخت و

یک رابطه منطقی  ،های مختلف در دهان و نسوج اطرافهای بیماریهای تشریحی و نشانهکوشد تا بین یافتهرشته تخصصی می

 .کندپیدا 

آموختگانی که در دانش. باشدهای مختلف دندانپزشکی برعهده این رشته میتحقیقات پایه در زمینههمچنین انجام بسیاری از 

موفقیت ، شودامتحانات دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصالح وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می

 .ند شدالزم را به دست آورند، به اخذ مدرک دانشنامه تخصصی نائل خواه

 :دوره طول

و به صورت تمام وقت طبق آیین نامه و مقررات ( ترم 6)سال  0شناسی دهان و فک و صورت طول دوره تخصصی رشته آسیب

 .باشدشورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی می

 فک و صورت و شناسی دهانهای برنامه آموزشی جدید دوره تخصصی آسیبویژگی

 :هدف کلی

ریزی دقیق و همه جانبه علمی و عملی توسعه و پیشرفت در همه جوامع بویژه کشورهای توسعه یافته، برنامهکه محور  از آنجایی

ریزی اصولی براساس محورهای آموزشی، تحقیقاتی، تشخیصی و درمانی باشد، بنابراین تعیین اهداف استراتژیک و برنامهمی

این اساس، هدف کلی از اجرای برنامه جدید آموزشی  بر. ر استفک و صورت امری اجتناب ناپذی شناسی دهان،درعرصه آسیب

های عملی و میزان اعتقاد و آسیب شناسی دهان، فک و صورت تربیت فردی است که از نظر سطح آگاهی، دانش، نگرش و مهارت

 .مانی باشدباور در حد استانداردهای ملی و جهانی بوده و در حیطه تخصصی خود قادر به ارائه خدمات تشخیصی و در



 

 

 :ف اختصاصیاهدا

آموختگان دوره تخصصی این رشته، بتوانند پس از اتمام دوره حداقل ای طراحی شده است که دانشبرنامه آموزشی جدید به گونه

 :های زیر را کسب کرده باشندتوانایی

  اصول پاتولوژیکسب پایه عملی هیستوپاتولوژی براساس دانش آناتومی، هیستوپاتولوژی، بیولوژی سلولی و. 

 های مختلف هیستوپاتولوژی عمومیآشنایی با جنبه. 

 های مختلف حفره دهان و نسوج اطرافکسب دانش اختصاصی در زمینه بیماری. 

 های دهان، فک و صورت در سطح میکروسکوپی و ماکروسکوپیهای بیماریهای تشخیصی در زمینهکسب مهارت. 

 فته و جدید آزمایشگاهی در جهت انتخاب تکنیک مناسب در شرایط مختلف تشخیص های مختلف و پیشرآشنایی با تکنولوژی

 .ضایعات دهان، فک و صورت

  توانایی تنظیم گزارشات بیوپسی در سطحGross و در سطح میکروسکوپی. 

 کسب دانش حفاظت، سالمتی و امنیت شغلی در آزمایشگاه. 

 های مدیریتی در جهت اداره یک آزمایشگاه کسب مهارتOral Pathology . 

 توانایی آموزش، پژوهش و دستیابی به منابع علمی جدید. 

 کسب نگرش در خصوص مباحث کلی آموزش و پژوهش در ارتباط با مباحث آسیب شناسی و سایر علوم مرتبط. 

 ای و قوانین پزشکیکسب آگاهی و نگرش الزم در خصوص ضوابط و اصول اخالق حرفه. 

 :ترکيب دروس

بخش دروس علوم پایه، علوم  0فک و صورت در  و دروس برنامه جدید دوره تخصصی رشته آسیب شناسی دهان ترکیب و محتوی

و به صورتی طراحی شده است که دستیار تخصصی پس از اتمام دوره آموزشی بتواند نگرش،  باشدمیعلوم تخصصی  و وابسته

 -کسب نموده، ضمن آنکه قادر به ارائه خدمات آموزشیدانش و مهارت الزم را در زمینه خدمات تشخیصی با کیفیت مطلوب 

 .المللی باشدپژوهشی در حد استانداردهای بین

شایان ذکر است، تنظیم کوریکولوم جدید به شکلی بوده که دستیار تخصصی از ابتدا با مبانی و مباحث آسیب شناسی و بافت شناسی 

ضمن آنکه آشنایی و فراگیری علوم مرتبط به صورت تدریجی  .آشنا گرددعمومی آشنا شده و در ادامه با مطالب تخصصی این رشته 

 :بینی شده است عبارتند ازدروسی که در این محتوی آموزشی پیش. تا پایان دوره تخصصی صورت خواهد گرفت و



 

 

 : دروس علوم پایه

ا نوآموزی، یادآوری و تعمیق مباحثی هدف از ارائه آنه و این دروس به عنوان زیرساخت سایر علوم وابسته و تخصصی محسوب شده

و  مشترکاین دروس شامل دروس علوم پایه  .است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است

واحد از  5/0اند که واحد از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده 5/00دروس علوم پایه که جمعاً . باشدمیعلوم پایه اختصاصی 

 .واحد را انتخاب کند کیموظف است حداقل  اریاست و دست یاری، بصورت اختهواحد دروس علوم پای 5/00مجموع 

 : دروس علوم وابسته

های تخصصی دندانپزشکی و پزشکی به بحث پرداخته و دانش صحیح را به این دروس در مورد ارتباط علمی متقابل با سایر رشته

این دروس شامل . های نوین آشنا شوندها و پیشرفتها، محدودیتند به نحوی که دستیاران با تواناییدهدستیاران آموزش می

واحد از دوره  03دروس علوم وابسته جمعاً  .ای و بیمارستانی بوده و توسط گروه های آموزشی مرتبط ارائه خواهد شددروس دانشکده

 .های آموزشی مرتبط ارائه خواهند شدگروه تخصصی را  به خود اختصاص داده و به شکل مشترک با

 : دروس علوم تخصصی

کیفی مناسب در  هایسطح دانش و آگاهی و مهارت ءد با هدف ارتقاندهاین دروس که محتوی اصلی دروه تخصصی را تشکیل می

واحد از دوره تخصصی  66دروس علوم تخصصی جمعاً  .شوندصورت آموزش داده می فک و و شناسی دهانحیطه تخصصی آسیب

 .آموزش داده خواهند شدفک و صورت  و شناسی دهانگروه آموزشی آسیبدهند که توسط را به خود اختصاص می

 

دستیار از ترم اول  .باشدواحد درسی می 111فک و صورت  و شناسی دهانجمع کل واحدهای آموزشی دوره تخصصی رشته آسیب

 .شودختصاصی به او ارائه میوارد گروه آموزشی خود شده و دروس ا

 



 

 

 شناسي دهان و فك و صورت جدول دروس علوم پايه مشترك دوره تخصصي رشته آسيب (الف

س
در

د 
ك

 

 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد
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ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 
  1 51 - - 1 - - (1)آموزش پزشکی  1

  0 130 - - 0 - - (0) آموزش پزشکی 0

  EBD - - 0 - - 130 0روش تحقیق و  0

  1 51 - - 1 - - ++فتوگرافی بالینی 4

  5/3 04 - - 5/3 - - ++فوریت های پزشکی 5

  1 51 - - 1 - - قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای 6

  1 51 - - 1 - - ++ ماریب یمنیکنترل عفونت و ا 1

  1 51 - - 1 - - ++بالینیمدیریت و حاکمیت  8

 - 5/9 384 - - 5/9 - - جمع

 .دستیار باید حداقل یک واحد را انتخاب کند. باشنداین دروس بصورت انتخابی می *

 شناسي دهان و فك و صورتجدول دروس علوم پايه اختصاصي دوره تخصصي رشته آسيب( ب
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 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد
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   4 - - 68 - -  4آسیب شناسی عمومی نظری 9

 15و  14  0 - - 04 - -  0آناتومی سر و گردن نظری 13

   1 - - 11 - -  1ایمونولوژی پایه 11

 15و  14  1 - - 11 - -  1بافت شناسی دهان نظری 10

 10 1 - 04 - - 1 - بافت شناسی دهان عملی 10

   1 - - 11 - -  1بافت شناسی عمومی نظری 14

 14  1 - 04 - -  1 -بافت شناسی عمومی عملی 15

  1 - - 11 - - 1 بیولوژی مولکولی نظری 16

  0 - 68 - - 0 - بیولوژی مولکولی عملی 11

 - 03 - 041 071 - 3 01 جمع



 

 

 شناسي دهان و فك و صورتدوره تخصصي رشته آسيباي جدول دروس علوم وابسته دانشكده (ج
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 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد
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  1 51 - - 1 - - اصول حفاظت شخصی و ایمنی در آزمایشگاه 18

  1 - - 11 - - 1 بیماریهای دهان نظری 19

 19 1 - 04 - - 1 - دهان عملیبیماریهای  03

  1 - 04 - - 1 -جراحی دهان فک و صورت عملی 01

  1 - - 11 - - 1 رادیولوژی دهان نظری 00

 - 5 50 18 43 0 2 2 جمع

 

 شناسي دهان و فك و صورتجدول دروس علوم وابسته بيمارستاني دوره تخصصي رشته آسيب (د
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 نام درس

 آموزش ساعت تعداد و نوع واحد
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 پيشنياز
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 01و  06، 9 11 - یک ترم - 11 شناسی عمومی عملی و نظری بیمارستانیآسیب 00

  1 - 04 - - 1 - پاتولوژی گوش و حلق و بینی 04

 15و  14 0 - 68 - - 0 - درماتوپاتولوژی 05

 9 1 - 04 - - 1 - درماتولوژی 06

  1 - 04 - - 1 - گوش و حلق و بینی درمانگاهی 01

 9 1 - 04 - - 1 - نوروپاتولوژی 08

 15و  14، 9 1 - 04 - - 1 - هماتوپاتولوژی 09

 15و  14، 9 1 - 04 - - 1 - هماتولوژی 03

 - 25 - 851 - - 25 جمع

              

 



 

 

 شناسي دهان و فك و صورتجدول دروس علوم تخصصي دوره تخصصي رشته آسيب (هـ
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  0 - - 51 - - 0 (1)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری  01

 01 0 - - 04 - - 0 (0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری  00

 00 0 - - 51 - - 0 (0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری  00

 00 4 - - 68 - - 4 (4)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری  04

 04 5 - - 85 - - 5 (5)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری  05

  0 - 130 - - 0 - (1)آسیب شناسی اختصاصی دهان و فک و صورت عملی  06

 06 0 - 130 - - 0 - (0)آسیب شناسی اختصاصی دهان و فک و صورت عملی  01

 01 0 - 130 - - 0 - (0)آسیب شناسی اختصاصی دهان و فک و صورت عملی  08

 08 0 - 130 - - 0 - (4)آسیب شناسی اختصاصی دهان و فک و صورت عملی  09

 09 5 - 113 - - 5 - (5)عملی آسیب شناسی اختصاصی دهان و فک و صورت  43

 4 0 - - 04 - - 0 (1)بررسی مقاالت  41

 41 0 - - 04 - - 0 (0)بررسی مقاالت  40

 40 0 - - 04 - - 0 (0)بررسی مقاالت  40

  0 - 68 - - 0 - (1)پاس و گزارش نویسی  44

 44 4 - 106 - - 4 - (                                                                                 0)پاس و گزارش نویسی  45

 45 4 - 106 - - 4 - (  0)پاس و گزارش نویسی  46

 46 4 - 106 - - 4 - (4)پاس و گزارش نویسی  41

 ندارد 0 130 - - 0 - - (1)پایان نامه  48

 48 0 130 - - 0 - - (0)پایان نامه  49

 49 0 - 68 - - 0 - (3)پایان نامه  53

 53 0 130 - - 0 - - (4)پایان نامه  51

 51 0 130 - - 0 - - (5)پایان نامه  50

 15و  14 1 - 04 - - 1 - (1)شناسی دهان عملی مشارکت در آموزش آسیب 50

 50 1 - 04 - - 1 - (0)عملی شناسی دهان مشارکت در آموزش آسیب 54

 - 11 318 0493 490 8 45 24 جمع

 



 

 

 آسيب شناسي دهان و فك و صورتدوره تخصصي رشته  چينش پيشنهادي دروس
 

نيمسال اول  
 

 نوع واحد تعداد واحد نام واحد ردیف

 عملی 0 (1)آسیب شناسی اختصاصی عملی 1

 نظری 0 (1)آسیب شناسی اختصاصی نظری 0

 نظری 4 شناسی عمومی نظریآسیب  0

 کارگاهی 1 اصول حفاظت شخصی و  ایمنی در آزمایشگاه 4

 کارگاهی 1 1آموزش پزشکی  5

 نظری 1 ایمونولوژی پایه 6

 عملی 1 بافت شناسی عمومی عملی 1

 نظری 1 بافت شناسی عمومی نظری 8

 عملی 0 (1)پاس و گزارش نویسی  9

 کارگاهی EBD 1روش تحقیق و  13

  18 جمع واحد ها

 نيمسال دوم
 

 نوع واحد تعداد واحد نام واحد ردیف

 عملی 0 (0)آسیب شناسی اختصاصی عملی  11

 نظری 0 (0)آسیب شناسی اختصاصی نظری  10

 کارگاهی 0 0آموزش پزشکی  10

 نظری 0 آناتومی سر و گردن نظری 14

 عملی 1 بافت شناسی دهان  عملی 15

 نظری 1 نظری بافت شناسی دهان 16

 عملی 0 بیولوژی مولکولی عملی 11

 نظری 1 بیولوژی مولکولی نظری 18

 عملی 1 پاتولوژی گو ش و حلق و بینی 19

 عملی 4 (0)پاس و گزارش نویسی   03

 کارگاهی 0 1پایان نامه  01

 عملی 1 (1)مشارکت در آموزش آسیب شناسی دهان عملی  00

 عملی 1 درمانگاهیگوش وحلق و بینی  00

 - 00 جمع واحدها



 

 

 نيمسال سوم

 نوع واحد تعداد واحد نام واحد ردیف

 عملی 0 (0)آسیب شناسی اختصاصی عملی  04

 نظری 0 (0)آسیب شناسی اختصاصی نظری 05

 نظری 0 (1)بررسی مقاالت  06

 عملی 1 بیماریهای دهان   عملی 01

 نظری 1 بیماریهای دهان  نظری 08

 عملی 4 (0)پاس و گزارش نویسی   09

 کارگاهی 0 0پایان نامه  03

 عملی 1 جراحی دهان و فک و صورت  عملی 01

 نظری 1 رادیولوژی دهان نظری 00

 کارگاهی 1 قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای 00

 عملی 1 (0)مشارکت در آموزش آسیب شناسی دهان عملی 04

 عملی 1 هماتوپاتولوژی 05

 عملی 1 هماتولوژی 06

  00 جمع واحد ها

 نيمسال چهارم

 
 نوع واحد تعداد واحد نام واحد ردیف

 عملی -نظری 11 آسیب شناسی عمومی عملی و نظری بیمارستانی 01

 نظری 0 (0)بررسی مقاالت  08

 عملی 0 0پایان نامه  09

  01 جمع واحدها

  



 

 

 نيمسال پنجم 

 نوع واحد تعداد واحد نام واحد ردیف

 عملی 0 (4)آسیب شناسی اختصاصی عملی  43

 نظری 4 (4)آسیب شناسی اختصاصی نظری  41

 نظری 0 (0)بررسی مقاالت  40

 عملی 4 (4)پاس و گزارش نویسی   40

 کارگاهی 0 4پایان نامه  44

 عملی 0 درماتوپاتولوژی 45

 عملی 1 درماتولوژی 46

 عملی 1 نورو پاتولوژی 41

  19 واحدجمع 
 

 نيمسال ششم
 نوع واحد تعداد واحد نام واحد ردیف

 عملی 5 (5)آسیب شناسی اختصاصی عملی  48

 نظری 5 (5)آسیب شناسی اختصاصی نظری  49

 کارگاهی 0 5پایان نامه  53

  10 جمع واحدها

 *دروس اختياري

 ترم ارائه نوع واحد تعداد واحد نام واحد ردیف

 0 کارگاهی 1 بالینیفتوگرافی  51

 0 کارگاهی 5/3 فوریت های پزشکی 50

 1 کارگاهی 1 ماریب یمنیکنترل عفونت و ا 50

 0 کارگاهی 1 مدیریت و حاکمیت بالینی 54

  - 5/0 جمع واحد ها

 .گرفتن یک واحد از این دروس الزامی است* 

 
  



 

 

  0: کد درس     (1)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 51: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 0)و ( 1)هدف از دروس آموزش پزشکی : اهداف کلی

 .بالینی و بالینی در رسته تخصصی خود می باشدمشارکت در تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کارگاهی، پیش 

 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 آموزش نهیدر زم یعلم ئتیه کینقش  .1

 یریادگی -یاددهی اصول .0

 یریادگی انواع .0

 سیتدر ندیفرآ یها مهارت .4

 استاد فیها و وظا یژگیو .5

 (Lesson Plan)درس   یطراح .6

 یآموزش اهداف .1

 یآموزش یمحتوا هیته اصول .8

 یسخنران متن .9

 پرسش و پاسخ متن .13

 کوچک یدر گروها آموزش .11

 یمختلف آموزش گروه یروشها .10

 یساز هینقش و شب یفایا .10

 کینیدر کل آموزش .14

 یکمک آموزش لیوسا .15

 هوشمند یها تخته .16

 نتیپاورپو هیته .11

  



 

 

  2: کد درس     (0)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 130: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 0: تعداد و نوع واحد

 (1)آموزش پزشکی : پيش نياز و همزمان

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 0)و ( 1)هدف از دروس آموزش پزشکی : اهداف کلی

 .صصی خود می باشدمشارکت در تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کارگاهی، پیش بالینی و بالینی در رسته تخ

 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 یطرح درس اختصاص .1

 آن یدانشجو و روشها یابیارزش .0

 یا نهیچند گز سواالت .0

 یحیتشر سواالت .4

 یسواالت امتحان یبند سطح .5

 در هنگام کار یابیارز .6

 Dops یطراح .1

 OSCE امتحانات .8

 یشفاه آزمون .9

 سواالت لیو تحل هیتجز .13

 برنامه یابیارزش .11

10. PlanningCourse  

10. Log book 

14. Port folio 

 یریادگی یبر توانمند یمبتن دگاهید .15

16. Standard patent 

 در آموزش قیتلف .11

  



 

 

  4: کد درس     EBDروش تحقیق و   :نام درس

 ساعت 130: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 0: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 انتشار در یابی و مهارت آموزش حوزه در تحقیق هایش رو با آشنایی و علمی پژوهش بنیادهای از آگاهی کسب: اهداف کلی

 .پژوهش نتایج

 یادگيري -به همراه روش یاددهی EBD و تحقيق درس روش( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

ف
دی

ر
 

 یادگيري -روش یاددهی عنوان محتواي آموزشی
 مدت آموزش 

 (ساعت)

1 
 دندانپزشکی در سوال طراحی و اصول شواهد بر مبتنی دندانپزشکی و تحقیق مبانی
 شواهد بر مبتنی

Problem oriented lecture 0 

 Problem oriented lecture 0 علمی منابع بر مروری 0

 6 کارگاهی دندانپزشکی در کاربردی و مهم و سایتهای جستجوگر موتورهای 0

 9 کار عملی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات علمی انواع منابع مدیریت افزارهای نرم با آشنایی 4

 0 تعاملی سخنرانی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات انواع 5

 0 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، توصیفی مطالعات 6

 Problem oriented lecture 0 بیماری و سالمت گیری اندازه شاخصهای 1

 Problem oriented lecture 0 ارتباط گیری اندازه شاخصهای 8

 0 سخنرانی ای مشاهده -تحلیلی مطالعات اصول 9

 Problem oriented lecture 0 ای مداخله مطالعات 13

 0 سخنرانی مروری مطالعات 11

 Problem oriented lecture 0 تشخیصی تستهای ارزیابی 10

 Problem oriented lecture 0 علیت و خطاها 10

 Problem oriented lecture 6 توصیفی آمار مبانی 14

 Problem oriented lecture 6 فرض آزمون و برآورد 15

 0 سخنرانی نقادانه ارزیابی 16

 0 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، مساله بیان و موضوع انتخاب و بندی اولویت 11

 0 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پژوهش  در و اخالق تحقیق متغیرها و مدیریت و فرضیات اهداف، 18

 0 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پرسشنامه و ها داده آوری جمع روشهای 19

 0 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، نمونه حجم محاسبه و گیری نمونه 03

 Problem oriented lecture 0 تورش – تحقیق خطاهای 01

 Problem oriented lecture 0 شدگی مخدوش – تحقیق و خطاهای برهمکنش 00

 0 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، شاهدی -مورد مطالعات خاص همگروهی و مالحظات مطالعات خاص مالحظات 00

 0 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، ای مداخله مطالعات خاص مالحظات 04

 0 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، تشخیصی تستهای ارزیابی خاص مالحظات 05

 Problem oriented lecture 0 کیفی مطالعات 06

 Problem oriented lecture 6 دندانپزشکی در آماری آزمونهای کاربرد با آشنایی 01



 

 

  3: کد درس     فتوگرافی بالینی  :نام درس

 ساعت 51: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 .آن یساز رهیو ذخ یدندانپزشک مارانیاز ب یتخصص یفتوگراف هیو ته یعکاس نیبا انواع دورب ییآشنا: اهداف کلی

دستیار به صورت مداوم باید نسبت به اقداماتی که در موارد اورژانس باید انجام شود  :حداقل مهارت هاي عملی مورد انتظار 

های پزشکی برای این منظور در معرض دید قرار دادن فلوچارت درمان فوریت. شده نشان بدهدمسلط باشد و بر روی بیمار استاندارد 

 .توسط دستیار الزامی است

 یادگيري -وگرافی بالينی کارگاهی به همراه روش یاددهیتدرس ف( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

مدت 

 آموزش

 (جلسه)

 عنوان محتواي آموزشی یادگيري -روش یاددهی

ف
دی

ر
 

 کارگاهی 1
آشنایی با نحوه کاربرد دوربین و استفاده از و آشنایی با انواع دوربین های مناسب و استاندارد 

 تکیه گاه
1 

 0 آشنایی با انواع رترکتورها، آیینه ها و نحوه کاربرد آنها کارگاهی 1

 0 فتوگرافی پرتریت و پروفایل کارگاهی 1

 4 دهانیفتوگرافی خارج دهانی و داخل  کارگاهی 1

 5 تهیه فتوگرافی از رادیوگرافی ها و کست ها کارگاهی 1

 6 آشنایی با تصاویر سه بعدی و تهیه آنها کارگاهی 1

 1 آشنایی با رفع مشکالت احتمالی در حین فتوگرافی در کارگاه و گروه کارگاهی 1

 8 (توسط اساتید گروه مربوطه) آنهاانجام تصاویر استاندارد در رشته تخصصی و نحوه تهیه و آنالیز  کارگاهی 0

 9 (توسط اساتید گروه مربوطه) انجام تصاویر سه بعدی و آنالیز آنها  کارگاهی 0

 13 گرافینحوه سوپرایمپوزیشن تصاویر فتوگرافی و رادیو کارگاهی 1

 11 (دو بعدی و سه بعدی)آشنایی با ذخیره سازی تصاویر کارگاهی 1

 10 افزارهای مرتبط با فتوگرافی و ویرایش تصاویر آشنایی با نرم کارگاهی 1

 Power Point 10با  Slide Presentations کارگاهی 1

 :منابع اصلی درس

Mastering Digital Dental Photography    و کتابهای تخصصی هر رشته  0336سال 

 

                                              




 

 

  5: کد درس     فوریت های پزشکی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره    کارگاهیواحد  5/3: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 Skill Labدر   یدندانپزشک یها کینیدر کل عیشا یپزشک یها تیو درمان موارد فور صیکسب مهارت جهت تشخ: اهداف کلی

 .آموزش یمدل ها یو با آموزش بر رو

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی

 ناتیو معا هاتیفور صیو تشخ یریشگیو نقش آن در پ یپزشک خچهیحال، تارنحوه گرفتن شرح  -1

 ها تیدر فور زاتیو تجه لیوسا -0

 یاریسطح هش راتیتغ ،یمشکالت تنفس ت،یحساس ادیاز د یشامل واکنش ها: و نحوه درمان آنها عیشا یها تیفور -0

 (CPR) یویر یقلب یایاح -4

 Circulation – Airway- Breathingدر ارتباط با  یمورد استفاده فور یها کیتکن -5

 یپزشک یها تیکاربرد داروها در فور -6

 ...(یسرم تراپ -قاتیتزر) یپزشک یها تیدر فور یکاربرد یمهارت ها -1

 امکانات مشترک موجود در دانشکده ایاورژانس موجود در بخش و  زاتیبا مواد و تجه ییآشنا -8

 

دهان و فک و  یجراح یگروه آموزش دیساعته بوده و آموزش توسط اسات 0به صورت کارگاه  یجلسات آموزش شودیم هیتوص* 

 .  شودارائه ( گروه طب اورژانس برگزار شود یبا همکار تواندیکه م)صورت 

  

                                              




 

 

  1: کد درس    قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای  :نام درس

 ساعت 51: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

ای آنان در قبال جامعه و حقوق قانونی بیمار و های پایه اخالق، تعهدات حرفهتوانمندسازی دستیاران در زمینه تئوری: اهداف کلی

گردد تا آن در دستیاران تقویت میهای تشخیص مسایل اخالقی در هنگام بروز، تجزیه و تحلیل در این دوره مهارت. همکاران

بتوانند با بکارگیری موازین اخالقی و حقوقی در محیط آموزشی و پژوهشی بعنوان استاد و محقق و همچنین در طی ارائه خدمات 

 .ترین تصمیم را اخذ کندبعنوان درمانگر شایسته
 

 یادگيري-به همراه روش یاددهیدرس قوانين پزشکی و اخالق حرفه اي ( عنوان محتوا)هاي آموزشی سرفصل

ف
دی

ر
 

 یادگيري -روش یاد دهی عنوان محتواي آموزشی
 مدت آموزش

*(جلسه)
 

 1 کارگاهی اخالق عمومی و کاربردی و کلیات پروفشنالیسم 1

 1 کارگاهی نوع دوستی و احترام، تعالی شغلی و عدالت 0

 1 کارگاهی شرافت و درستکاری، وظیفه شناسی 0

 1 کارگاهی فلسفه اخالق، و اصول چهارگانه اخالق زیستیتاریخچه و  4

 1 کارگاهی مکاتب و تئوریهای اخالقی 5

 1 کارگاهی ابزارهای تشخیصی در تصمیم گیری های اخالقی 6

 1 کارگاهی رضایت آگاهانه، برائت وتعیین ظرفیت تصمیم گیری جایگزین 1

 1 کارگاهی رازداری و حقیقت گویی 8

 1 کارگاهی ارتباط دندانپزشک با سایر اعضای کادر سالمت  9

 1 کارگاهی اصول مطب داری، ثبت اسناد پزشکی، ارتباط دندانپزشک با بیمار و همراهان  13

 1 کارگاهی آشنایی با نظام پزشکی، دندانپزشکی قانونی، مسوولیت، خطا و قصور پزشکی و حدود دیات 11

 1 کارگاهی آشنایی با تبعات صدور گواهی، مقررات دادگاه ها و نحوه دادرسی  10

 1 کارگاهی تعارض منافع 10

 1 کارگاهی اخالق در محیط های آموزشی 14

 1 کارگاهی فقه اسالمی، احادیث و ارتباط آن با اخالق در دندانپزشکی 15

 1 کارگاهی چالش های اخالق پزشکی 16

11 Integrated case presentation 1 ارائه مورد و مرور مقاالت 

 

 .هر جلسه معادل سه ساعت آموزش می باشد* 

 :منابع
 1084، ترجمه ناهید حجازی، انتشارات حیان،  Wiliarm Dependerنظری بر کاربرد اخالق در درمان، تالیف : اخالق بالینی .1
 1010اصفهانی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ای در خدمات بهداشتی درمان، محمد مهدی اخالق حرفه .0
 ، ترجمه دکتر محمد ضرغام، ناشر برای فرداTreror Smithهای پزشکی، نویسنده اخالق در پژوهش .0
 1083الدین تابعی، ناشر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ای برای طبیبان، دکتر سید ضیاءطبیبانه .4



 

 

  7: کد درس    بیمار کنترل عفونت و ایمنی  :نام درس

 ساعت 51: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

را در کلینیک های دندانپزشکی و بیمارستانی بدانند و آنها را اجراء  ماریب یمنیدستیاران روش ها و مهارت های ا: اهداف کلی

 .نمایند

 (:عنوان محتوا)آموزشیسرفصل هاي 

 ماریب یمنیا .1

  ماریب یمنیدر ا یانسان هایعامل تیاهم .0

 ماریو مراقبت ب یمنیو موثر در ا دهیچیپ هایستمیبا س ییآشنا .0

 موثر  هایمیو استفاده از ت لیتشک .4

 ندهیآ یاز خطرها یریجلوگ یدرس از اشتباهات گذشته برا .5

 یپزشک یخطرها تیریشناخت و مد .6

 یمنیبه منظور ارتقا ا تیفیارتقا ک هایروش .1

 با کارکنان و سرپرستان مارانیب شتریارتباط ب .8

 و کنترل عفونت یریشگیمراقبت، پ .9

 یعفون یهایماریدر ب یمنیا .13

 ییدارو یمنیو ارتقا ا شیافزا .11

 انتقال  یو راهها یدر دندانپزشک عیشا های عفونیمیکروبیولوژی بیماری .10

 داده شده هایآموزش یساز ادهیو پ یحضور در گروه آموزش* .10
 

 .کندیمباحث مربوط به گروه خود کار کرده و بحث م یبر رو اریهر دست یکار گروه در

 د،یبوده، توسط اسات یموارد آموزش یساز ادهیدر بخش با پ اریدست ینیاقدامات بال نیدر ح افتهیجلسه ادغام  5قسمت بصورت  نیا* 

 شده و در  نهینهاد اریدر دست ها، نکات آموزشیآموزش نیبا ا رودیانتظار م. شودیارائه م ینیو بال یلیتکم هایموزشآو  یابیارز

 . داد شود ریآنان تاث یابیکنترل و در ارز دیبعد توسط اسات یآموزش هایترم
 

از انتشارات سازمان بهداشت  Patient Safety Curriculum Guide, Multi-professional Editionدرس،  نیا درسنامه

 یدسترس قابل http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng.pdf تیکه در سا باشدیم یجهان

  .باشدیم

                                              




 

 

  8: کد درس    مدیریت و حاکمیت بالینی  :نام درس

 ساعت 51: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد کارگاهی 1: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پيش نياز و همزمان

آشنا شده و  یابیو ارز تیریاعمال مد مار،یب یمنیخدمات، ا یتعال یازهایخدمات، ن تیفیک تیریمد یبا مدلها و ابزارها: اهداف کلی

 ینیخدمات بال تیاز جمله مدل حاکم تیفیک تیریمد یاستقرار مدلها و ابزارها قیخدمات سالمت دهان از طر تیفیبه لزوم بهبود ک

 .موارد را در عملکرد خود نشان بدهد نیاعتقاد داشته باشد و ا

انتظار می رود دستیار در پایان این واحد اعمال مدیریت خدمات بالینی را در حین : حداقل مهارت هاي عملی مورد انتظار 

 .ارئه خدمات سالمت دهان نشان بدهد و در ترم های باالتر تا حد نشان دادن آن به صورت خودکار ارتقا یابد

 یادگيري -درس مدیریت و حاکميت بالينی کارگاهی به همراه روش یاددهی( عنوان محتوا)آموزشیسرفصل هاي 

 مدت آموزش

 (جلسه)
 ردیف عنوان محتواي آموزشی یادگيري -روش یاددهی

 1 کیفیت و سیستم های بهبود آن کارگاهی 1

 0 مدیریت کیفیت خدمات سالمت دهان کارگاهی 1

 0 بالینی و پیش نیازهاحاکمیت خدمات  کارگاهی 1

 4 مدلها و ابزارهای مدیریت کیفیت کارگاهی 1

 5 ایمنی بیمار کارگاهی 1

 6 اثر بخشی بالینی کارگاهی 1

 1 مفاهیم اثر بخشی بالینی و دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و ممیزی بالینی کارگاهی 1

 8 تعامل با بیماران، همراهان و جامعه کارگاهی 1

 9 آموزش و مهارت آموزی و مدیریت کارکنان کارگاهی 1

 13* بهبود کیفیت در خدمات رشته تخصصی کارگاهی 5

 11* ارزیابی میزان تحقق و نحوه اجرای اصول حاکمیت بالینی خدمات در رشته تخصصی کارگاهی 0
 

این جلسات آموزش های الزم این مورد در حین ارائه خدمات بالینی در رشته های تخصصی می باشد با این تفاوت که در * 

 .مدیریت حاکمیت خدمات بالینی توسط اساتید گروه ارائه شود

 دیبرنامه از د یابیبرنامه به صورت ارزش نیا یابینحوه ارزش. باشدیدانشکده م یدرس بر عهده معاون آموزش تخصص نیا تیریمد

آن همراه  جهیگروه انجام و نت ریهمه ساله توسط مد دیباشد که با یم یبه اهداف اختصاص یابیدست زانیدانشجو، استاد و م

  .دانشکده ارائه گردد یآموزش تخصص یبرنامه به شورا یارتقا اجرا یو راهکارها شنهادهایپ

                                              




 

 

  9: کد درس   آسیب شناسی عمومی نظری  :نام درس

 ساعت 68: ساعت آموزشی در طول دوره    واحد نظری 4: تعداد و نوع واحد

  یدانشکده پزشک یشناسبیگروه آس :دهندهگروه ارائه    ندارد: پيش نياز و همزمان

  یعموم یشناس بیها در آس یماریب یوپاتولوژیزیف یبا اصول کل ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی  

 : آشنایی با آسیب شناسی عمومی

  سلول 

  التهاب 

  ترمیم بافت 

  اختالالت همودینامیک 

  اختالالت ژنتیک 

  بیماری های سیستم ایمنی 

  نئوپالزی 

  بیماری های عفونی 

  بیماری های تغذیه ای ، محیطی و متابولیک 

 :روش تدریس

 Small group Discussion  

 Programmed Lecture 

 Lecture  

امتحان کتبی :ارزشيابی نحوه

 

  



 

 

  01: کد درس    آناتومی سر و گردن نظری  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 0: تعداد و نوع واحد

  یگروه آناتوم: گروه ارائه دهنده بافت شناسی عمومی نظری، بافت شناسی عمومی عملی: پيش نياز و همزمان

 حیدانش تشر یو عمق بخش یادآوریرشد و تکامل دهان و فک و صورت،  ل،یتشک یشناخت ساختمان و چگونگ :یهدف کل

  .سر و صورت و گردن هیناح یکاربرد یو آناتوم یمنطقه ا

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 : آشنایی با آناتومی کاربردی اعضای زیر

  حفره دهان 

  عضالت واتصاالت آنها دردهان و ناحیه دور دهان 

  ناحیه تحت فکی 

 حیه زیر زبانی ان 

  ناحیه حلق 

  بینی 

  سینوس های فکی و پارانازال 

  غدد بزاقی 

  مفصل گیجگاهی فکی 

 فضاهای نیامی و عضالت گردنی و زنجیره های لنفاوی 

  استخوان های  فک و صورت 

   :روش تدریس

 Text Review 

 Lecture  

 Programmed Lecture 

 دهندهمطابق با نظر گروه ارائه :نحوه ارزشيابی

  



 

 

  00: کد درس     ایمونولوژی پایه  :نام درس

 ساعت 11: ساعت آموزشی در طول دوره     نظریواحد  1: تعداد و نوع واحد

 یشناس یمنیگروه ا :گروه ارائه دهنده     ندارد: پيش نياز و همزمان

 یمونولوژیبا اصول پایه ا ییآشنا :یهدف کل

(عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  اجزا سیستم ایمنی ، ایمنی ذاتی و اکتسابی، ایمنی هومورال و سلوالر، سیستم : آشنایی با کلیات ایمنی شناسی عمومی شامل

 کمپلمان، تنظیم پاسخ ایمنی، واکنش ازدیاد حساسیت، خودایمنی

 شناخت پاسخهای ایمنی پالپ دندان و بافتهای پری اپیکال و پریودونشیم و بزاق 

 آشنایی با ایمونولوژی تومور 

 :روش تدریس

 Text Review 

 Lecture 

 Programmed Lecture 

 امتحان کتبی  :نحوه ارزشيابی

 

  



 

 

  02: کد درس    دهان نظریبافت شناسی   :نام درس

 ساعت 11: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 یگروه بافت شناس :گروه ارائه دهنده بافت شناسی عمومی نظری، بافت شناسی عمومی عملی: پيش نياز و همزمان

 .تکامل جنین و نمای بافت شناسی انساج حفره دهان و ساختمان های اطراف شناخت رشد و :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 : آشنایی با ویژگی های بافت شناسی 

 جوانه دندان و ساختمانهای مختلف دندان  -1

 مخاط قسمت های مختلف دهان -0

 غدد بزاقی  -0

 استخوان -4

 سینوس های پارانازال  -5

 مفصل گیجگاهی فکی -6

 :روش تدریس

 Text Review 

 Lecture 

 Programmed Lecture 

 امتحان کتبی  :نحوه ارزشيابی

 

  



 

 

  04: کد درس    بافت شناسی دهان عملی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     عملیواحد  1: تعداد و نوع واحد

 یگروه بافت شناس :گروه ارائه دهنده   شناسی دهان نظریبافت : پيش نياز و همزمان

 .اطراف یانساج حفره دهان و ساختمان ها یبافت شناس یو  نما ینیرشد و تکامل جن یبافت شناس یشناخت نما :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :مشاهده المهای مربوط به

 سرو صورت جنین -1

 جوانه دندان و تکامل دندان -0

 مینا -0

 پالپی -سیستم عاجی -4

 پریودونشیم -5

 مخاط دهان -6

 غدد بزاقی -1

 استخوان -8

 سینوسهای پارانازال -9

 مفصل گیجگاهی فکی -13

 مشاهده الم: روش تدریس

 

 

 

  



 

 

  03: کد درس    بافت شناسی عمومی نظری  :نام درس

 ساعت 11: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 یگروه بافت شناس: گروه ارائه دهنده      : پيش نياز و همزمان

 یعموم یبا مقدمات بافت شناس ییآشنا: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :آشنایی با بافت شناسی

 کلیات ساختار سلولی 

 عضله 

 استخوان 

 پوست 

 سیستم عصبی 

 سلولهای خونی 

  همبندبافت 

 عقده های لنفاوی و درناژ 

 :روش تدریس

 Small group Discussion  

 Programmed Lecture 

 Lecture  

امتحان کتبی :ارزشيابی نحوه

 

  



 

 

  05: کد درس    بافت شناسی عمومی عملی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     عملیواحد  1: تعداد و نوع واحد

 یگروه بافت شناس: گروه ارائه دهنده   بافت شناسی عمومی نظری: پيش نياز و همزمان

 ینظر یعموم یبافت شناس یسر فصل ها یکروسکوپیم یشناخت نما: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :مربوط به یمشاهده المها

 سلول یکل یمورفولوژ 

 عضله 

 استخوان 

 یپوست و مخاط اختصاص 

 یعصب ستمیس 

 یخون یسلولها 

 بافت همبند 

 مشاهده الم: روش تدریس

 

 

 

  



 

 

  01: کد درس     بیولوژی مولکولی نظری  :نام درس

 ساعت 11: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 یشناس یمنیگروه ا ک،یگروه ژنت: گروه ارائه دهنده      :پيش نياز و همزمان

  و بیوسنتز پروتئین DNA , R.N.Aآشنایی با اساس ملکولی فعالیت های بیولوژیک سلول عملکرد : یکلهدف 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  D.N.A , R.N.Aآشنایی با ساختار ملکولی  .1

 آشنایی با مراحل سنتر پروتئین .0

 (توارث چند عاملی  جهش ها، اختالالت مندلی،)آشنایی با انواع تغییرات و اختالت کروموزومی  .0

گر تومور، ژن های موثردر پرولیفراسیون سلولی، سیکل بیولوژی ملکولی و ژنتیک سرطان پرتوانکوژن ها، ژن های سرکوب .4

 . سلولی موتاسیون های موثر بر ثبات وکنترل ژنوم

 Lecture  :روش تدریس

امتحان کتبی :ارزشيابی نحوه

 

  



 

 

  07: کد درس     بیولوژی مولکولی عملی  :نام درس

 ساعت 68: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 0: تعداد و نوع واحد

 یشناس یمنیگروه ا ک،یگروه ژنت: گروه ارائه دهنده      :پيش نياز و همزمان

  .اهیماریب صیو کاربرد آنها در تشخ یملکول یولوژیدر ب دیمتداول و جد یآشنایی با روش ها: یهدف کل

 (عنوان محتوا)آموزشی سرفصل هاي 

 : آشنایی با تکنیک ها

1. PCR 

2. Gel Electrophoresis  
3. Flow cytometry IHC 
4. Immunofluorescent 
5. Macromolecule blotting & probing 

 Southern blot 

 Northern blot 

 Western blot 

 Eastern blot  
6. DNA microarray  
7. FISH 
8. Insitu hybridization 

 مشاهده مراحل آزمایشگاهی :روش تدریس

 مطابق با نظر گروه ارائه دهنده  :نحوه ارزشيابی

 

  



 

 

  08: کد درس  صول حفاظت شخصی و ایمنی در آزمایشگاها  :نام درس

 ساعت 51: ساعت آموزشی در طول دوره    کارگاهیواحد  1: تعداد و نوع واحد

 ایبهداشت حرفهگروه : گروه ارائه دهنده       : پيش نياز و همزمان

و  یو اصول حفاظت فرد آنها ی، حفظ و نگهداریشگاهیآزما یبا کاربرد دستگاهها ییاجزا مختلف، آشنا ییشناسا: یهدف کل

 .کنترل عفونت

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 مواد آزمایشگاهی در شرایط مناسب  و استفاده از اصول حفاظت فردی، اصول نگهداری .1

 اصول حفاظت فرد در مقابل مواد آزمایشگاهی  .0

 اصول حفاظتی در هنگام کار با وسایل تیز و برنده  .0

 اصول استفاده از میکروتوم  .4

 اصول کنترل عفونت  .5

 اصول دفع زباله های آزمایشگاهی  .6

 : روش تدریس

 سخنرانی تعاملی .1

2. Lecture 
3. Demonstration 

 کنندهمطابق نظر گروه ارائه :نحوه ارزشيابی

 

  



 

 

  09: کد درس     بیماریهای دهان نظری  :نام درس

 ساعت 11: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 گروه بیماریهای دهان: گروه ارائه دهنده      : پيش نياز و همزمان

   با جنبه های کاربردی تشخیص بیماریهای دهان ییآشنا: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 آشنایی با داروشناسی کاربردی  .1

 آشنایی با آزمایش نویسی  .0

 آشنایی با نسخه نویسی  .0

 آشنایی با تفسیر آزمایشات کلینیکال  .4

 تظاهرات دهانی بیماریهای سیستمیک .5

 Lecture  :روش تدریس

امتحان کتبی :ارزشيابی نحوه

 

 

  



 

 

  21: کد درس     بیماریهای دهان عملی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 گروه بیماریهای دهان: گروه ارائه دهنده   بیماریهای دهان نظری: پيش نياز و همزمان

 .مشاهده تظاهرات بالینی انواع بیماریهای دهان و تشخیص افتراقی ضایعات: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

مفصل  ٬غدد لنفاوی و عضالت گردن  ٬آشنایی و انجام معاینات داخلی و خارجی دهانی شامل نسوج سخت ونرم غدد بزاقی  .1

 گیجگاهی فکی 

رادیو ) آشنایی عملی با مراحل مختلف طرح تشخیص های افتراقی براساس نماهای بالینی ضایعات و یافته های پارا کلینیک  .0

 ( آزمایشگاهی  –گرافی 

 عملی با مراحل مختلف ارائه موارد آشنایی  .0

 آشنایی عملی با تظاهرات دهانی بیماریهای سیستمیک .4

 : روش تدریس

 مشاهده و حضور در بخش یا درمانگاه 

 Case presentation  

  Log book :نحوه ارزشيابی

             

 

  



 

 

  20: درسکد    جراحی دهان، فک و صورت عملی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

        :پيش نياز و همزمان

   .آشنایی با نمای بالینی و اصول جراحی ضایعات دهان: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 صورت جهت آشنایی با معاینه و ارائه تشخیص افتراقی و  بیوپسی ضایعات  حضور در درمانگاه جراحی دهان فک و .1

 صورت جهت آشنایی با روند درمان بیماران بستری  حضور در بخش بستری جراحی دهان فک و .0

صورت جهت مشاهده اعمال جراحی بیمارستانی ضایعات تحت بیهوشی  حضور در اتاق عمل بخش جراحی دهان فک و .0

 عمومی 

 Morning Reportحضور در  .4

 .و نحوه معاینه و درمان آنها اهده بیماران، درمانگاه واطاق عمل و مشحضور در بخش

  Log book :نحوه ارزشيابی

 

 
  



 

 

  22: کد درس     رادیولوژی دهان نظری  :نام درس

 ساعت 11: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 1: تعداد و نوع واحد

 دهان یولوژیگروه راد :گروه ارائه دهنده       :همزمانپيش نياز و 

  تفسیر رادیولوژیک ضایعات دهان :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 رادیوگرافی  Conventional آشنایی با تفسیر رادیوگرافیک بر اساس نماهای کلیشه های .1

 های آنآشنایی با تکنولوژی های جدید تصویر برداری و تفسیرکلیشه  .0

 : روش تدریس

 سخنرانی تعاملی 

  سخنرانی 

 امتحان کتبی  :نحوه ارزشيابی

 

  



 

 

  24: کد درس  آسیب شناسی عمومی عملی و نظری بیمارستانی  :نام درس

 یک ترم: ساعت آموزشی در طول دوره   بیمارستانی -عملیواحد  11: تعداد و نوع واحد

  0 و1عملی  دهان و فک و صورت آسیب شناسی اختصاصیآسیب شناسی عمومی نظری،  :پيش نياز و همزمان

 یدانشکده پزشک یشناس بیگروه آس :گروه ارائه دهنده

 .آنها یکروسکوپیم راتییو مشاهده تغ یعموم عاتیضا یشناس بیآس اتیبا کل یعمل ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

و آماده سازی  و بررسی آشنایی عملی و انجام روش های عملی آماده سازی نمونه های بافتی برای مطالعه میکروسکوپی  .1

  .مستقل نمونه های ارسالی زیر نظر اساتید

و تهیه مستقل پاسخهای نمونه های ارسالی زیر نظر آشنایی عملی با اصول نگارش جواب نویسی در آسیب شناسی عمومی  .0

  .اساتید

 . مرور آرشیو الم های آسیب شناسی عمومی در ارتباط با عناوینی که در درس نظری مربوطه آمده است .0

  .شرکت فعال در اسالید سمینار .4

 .CPCشرکت فعال در تومور بورد و  .5

 : سیروش تدر

 یعموم یپاتولوژ دیآموزش توسط اسات    

 یعموم یپاتولوژ ارانیمشاهده عملکرد دست   

 یسیدر گزارش نو مشاهده الم و شرکت 

 

 

 
  



 

 

  23: کد درس    پاتولوژی گوش و حلق و بینی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره   (بیمارستانی) عملیواحد  1: تعداد و نوع واحد

 ینیب حلق و و گوش :گروه ارائه دهنده      : پيش نياز و همزمان

 ینیگوش و حلق و ب یهایماریب یکروسکوپیم یو نما یبا طبقه بند یعمل ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 الرنکس ٬فارنکس  پویتومورال حلق و نازوفارنکس و ه ریغ یها  یماریب یکروسکوپیم یمشاهده نما .1

 الرنکس ٬فارنکس  پویتومورال حلق و نازوفارنکس و ه یها یماریب یکروسکوپیم یمشاهده نما .0

 پارانازل  یها نوسیو س ینیتومورال و تومورال ب ریغ یها یماریب یکروسکوپیم یمشاهده نما .0

  یغدد بزاق یهایماریب یکروسکوپیم یمشاهده نما .4

 . داشته باشد زیمربوطه ن یالم ها ویبر آرش یروزانه مرور یموظف است عالوه  بر نمونه ها اریدست* 

 :سیروش تدر

 مشاهده الم -

 آموزش مستقیم الم از طرف اساتید بوسیله میکروسکوپ استاد دانشجو -

 .امتحان از الم شامل نگارش شرح میکروسکوپی و تشخیص  :یابيارزش نحوه

 

  



 

 

  25: کد درس      درماتوپاتولوژی  :نام درس

 ساعت 68: ساعت آموزشی در طول دوره   (بیمارستانی) واحد عملی 0: تعداد و نوع واحد

 یشناس بیگروه آس :گروه ارائه دهنده  بافت شناسی عمومی نظری و عملی: پيش نياز و همزمان

 .مخاطی – یپوست عاتیضا یکروسکوپیم یپوست و مخاط و مشاهده نما یشناس بیآس یباطبقه بند یعمل ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  یمخاط یپوست عاتیضا یبا طبقه بند یعمل ییآشنا .1

  گمانتهیپ عاتیضا یکروسکوپیم یمشاهده نما .0

  کولوبولوزیوز عاتیضا یکروسکوپیم یمشاهده نما .0

 ژنودرماتوز  عاتیضا یکروسکوپیم یمشاهده نما .4

  درمیاپ عاتیضا یکروسکوپیم یمشاهده نما .5

 درم و  ضمائم آن  عاتیضا یکروسکوپیم یمشاهده نما .6

  یعفون یها یماریب یکروسکوپیم ینما مشاهده .1

  مونوفلورسانسیمانند ا یپوست عاتیضا صیتشخ نینو یو مشاهده روش ها ییآشنا .8

 .داشته باشد زیمربوطه ن یالم ها ویبر آرش یروزانه ، مرور یموظف است عالوه بر نمونه ها اریدست* 

 مشاهده الم: روش تدریس

 

 

  



 

 

  21: کد درس      درماتولوژی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره   (بیمارستانی) واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 بخش پوست :گروه ارائه دهنده   آسیب شناسی عمومی نظری : پيش نياز و همزمان

   .آنها ینیپوست و مخاط و مشاهده عالئم بال یها یماریب ینیبال یبا طبقه بند یعمل ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 گمانتهیپ عاتیو مشاهده ضا ییآشنا .1

  کولوبولوزیوز عاتیو مشاهده ضا ییآشنا .0

 ژنودرماتوز  عاتیو مشاهده ضا ییآشنا .0

 ، درم و ضمائم آن درمیاپ یو مشاهده تومورها ییآشنا .4

 ( یو قارچ یروسی، وکروبیم)پوست  یعفون یها یماریو مشاهده ب ییآشنا .5

 از پوست  ینمونه بردار یو مشاهده روش ها ییآشنا .6

 ماریب نهیحضور در بخش و معا 

 Log book:  یابيارزش نحوه

  



 

 

  27: کد درس    گوش و حلق و بینی درمانگاهی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره   (بیمارستانی) واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 ینیب گوش و حلق و :گروه ارائه دهنده      :پيش نياز و همزمان

 .شبینی و گو ٬مقدماتی با بیماریهای عفونی ناحیه حلق ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 بینی وگوش  ٬آشنایی با نمای بالینی بیماریهای عفونی ناحیه حلق .1

 اندوسکوپی سینوس  ٬و مشاهده الرنگوسکوپیآشنایی  .0

 آشنایی با بیماریهای غدد براقی  .0

 آشنایی با نمای بالینی ضایعات تومورال حلق و بینی و سینوس های پارانازال و عالئم آنها  .4

 

 حضور در درمانگاه و بخش -

 مشاهده نحوه معاینه بیماران -

 مشاهده ومعاینه بیماران زیرنظر اساتید -

 Log book :نحوه ارزشيابی

 

  



 

 

  28: کد درس      نوروپاتولوژی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره   (بیمارستانی) واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 یشناس بیگروه آس :گروه ارائه دهنده      :پيش نياز و همزمان

 .یطیو مح یاعصاب مرکز ستمیس عیشا یها یماریب یکروسکوپیم یو مشاهده نما یبا طبقه بند ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  یطیو مح یاعصاب مرکز ستمیس یهایماریب یبا طبقه بند یعمل ییآشنا .1

  یطیو مح یاعصاب مرکز ستمیس عیتومورال شا ریغ عاتیضا یکروسکوپیم یمشاهده نما .0

  یطیو مح یاعصاب مرکز ستمیس عیتومورال شا عاتیضا یکروسکوپیم یمشاهده نما .0

 .داشته باشد زیمربوطه ن یالمها ویبر آرش یروزانه، مرور یموظف است عالوه بر نمونه ها اریدست *

 مشاهده الم: روش تدریس

 

 

 

 
  



 

 

  29: کد درس      هماتوپاتولوژی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره   (بیمارستانی) واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 شناسی عمومی نظری و عملیبافت شناسی عمومی نظری، آسیب :پيش نياز و همزمان

 هماتولوژی -یبخش انکولوژ :گروه ارائه دهنده

 .خون و مغز استخوان یها یماریب یکروسکوپیم یو مشاهده نما یبا طبقه بند یعمل ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 خون  یها یماریب یبا طبقه بند یعمل ییآشنا .1

 خون و مغز استخوان  کینئوپالست ریغ یها یماریب یکروسکوپیم یو مشاهده نما ییآشنا .0

 خون و مغز استخوان کینئوپالست یها یماریب یکروسکوپیم یو مشاهده نما ییآشنا .0

 مشاهده الم: روش تدریس

 

 

 

 

 

 

 
  



 

 

  41: کد درس      هماتولوژی  :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره   (بیمارستانی) واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 شناسی عمومی نظری و عملیبافت شناسی عمومی نظری، آسیب :پيش نياز و همزمان

 هماتولوژی -یبخش انکولوژ :گروه ارائه دهنده

   .خون در دهان عیشا یها یماریآنها و مشاهده تظاهرات ب یخون، طبقه بند یهایماریب ینیبا عالئم بال یعمل ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 آشنایی عملی با طبقه بندی بیماری های خونی و شناخت عالئم بالینی آنها  .1

 در دهان ( غیر تومورال وتومورال ) آشنایی و مشاهده تظاهرات بیماری های شایع خون .0

 آشنایی با نحوه انجام تست های آزمایشگاهی در تشخیص بیماری های خون  .0

 مشاهده و آشنایی با اصول شیمی درمانی و عوارض آن در دهان  .4

 :روش تدریس

 حضور در بخش و درمانگاه -

 اینه آنها بوسیله اساتیدمشاهده بیماران و نحوه مع -

 Log book :نحوه ارزشيابی

 
  



 

 

  40: کد درس ( 1)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری   :نام درس

 ساعت 51: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 0: تعداد و نوع واحد

        : پيش نياز و همزمان

 .دهان و فک و صورت یاختصاص عاتیبا ضا ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :Nevilleکتاب  1تا 1و مطالعه مباحث فصول  ییآشنا ،یبررس

 دهان و فک و صورت هیناح یتکامل-یرشد صینقا .1

  یدندان یهایناهنجار .0

 کالیاپ یپالپ و پر  یهایماریب .0

 ودنتالیپر یهایماریب .4

 الیباکتر یعفونت ها .5

  یقارچ یهایماریب .6

 یروسیو یهاعفونت  .1

    : روش تدریس

- Self directed learning  

- Motivating question 
- Text review 
- Programmed lecture 

 امتحان کتبی :ارزشيابی نحوه

 
  



 

 

  42: کد درس ( 0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری   :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 0: تعداد و نوع واحد

  ( 1)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری : پيش نياز و همزمان

 .دهان و فک و صورت یاختصاص عاتیبا ضا ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 : Neville 15تا  8بررسی و مطالعه مباحث فصول 

 آسیب های فیزیکی و شیمیایی .1

 یکژآلرژی ها و بیماری های ایمونولو .0

 وژیلاپیتلیال پاتو .0

 آسیب شناسی غدد بزاقی .4

 تومورهای بافت نرم  .5

 اختالالت هماتولوژیک  .6

 آزردگی استخوانی .1

 ها و تومورهای ادونتوژنیککیست .8

    : روش تدریس

- Self directed learning  

- Motivating question 
- Text review 
- Programmed lecture 

 :ارزشيابینحوه 

 امتحان کتبی  -

 حضور در برنامه مرور مقاالت -

 
  



 

 

  44: کد درس ( 0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری   :نام درس

 ساعت 51: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 0: تعداد و نوع واحد

  ( 0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری : پيش نياز و همزمان

 .دهان و فک و صورت یاختصاص عاتیبا مطالعه ضا ییآشنا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :بررسی و مطالعه فصول زیر از کتاب نویل

 مخاطی -بیماریهای پوستی .1

 تظاهرات دهانی بیماریهای سیستمیک .0

 دردهای صورتی و اختالالت نوروماسکوالر .0

 :Regeziبررسی و آشنایی و مطالعه مباحث زیر از کتاب 

 بیماریهای وزیکولوبولوز .1

 ضایعات زخمی .0

 ضایعات سفید .0

 آبی -ضایعات قرمز .4

 ضایعات پیگمانته .5

 پاپیالری -ضایعات وروکو .6

 ضایعات بافت همبند .1

    : روش تدریس

- Self Directed Learning  

- Text Review 
- Lecture 

 امتحان کتبی  :نحوه ارزشيابی

 



 

 

  43: کد درس ( 4)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری   :نام درس

 ساعت 68: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 4: تعداد و نوع واحد

  ( 0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری : پيش نياز و همزمان

 .دهان و فک و صورت یاختصاص عاتیمطالعه ضا :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :Regeziبررسی و مطالعه فصول زیر از کتاب 

 بیماریهای غدد بزاقی .1

 ضایعات لنفوییدی .0

 کیستهای فک و گردن .0

 تومورهای ادونتوژنیک .4

 تومورهای خوش خیم غیر ادونتوژنیک .5

 ضایعات التهابی فکین .6

 بدخیمی های فکین .1

 متابولیکبیماریهای ژنتیک و  .8

 ناهنجاریهای دندانی .9

 ضایعات پوستی شایع ناحیه سرو گردن .13

    : روش تدریس

- Self Directed Learning  

- Text Review 
- Lecture 

 امتحان کتبی  :نحوه ارزشيابی

 

  



 

 

  45: کد درس ( 5)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری   :نام درس

 ساعت 85: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 5: تعداد و نوع واحد

  ( 4)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی نظری : پيش نياز و همزمان

 .آشنایی باسطوح پیشرفته مباحث تئوری آسیب شناسی دهان :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

  Ackermanو  Gneppبررسی، آشنایی و مطالعه مباحث امتحان بورد کتب  .1

Gnepp : (ضایعات مخاط دهان و غدد بزاقی) 6و 4فصول 

Ackerman : 1،0،0فصول   

- Introduction 
- Gross Techniques in surgical Pathology 

- Special Techniques in surgical Pathology  

 .الزم به ذکر است که با توجه به منابع بورد هر سال مباحث مذکور قابل تغییر است

 Nevilleمرور مجدد کتاب  .0

  خوانی Text: روش تدریس

 امتحان کتبی  :نحوه ارزشيابی

  



 

 

  41: کد درس ( 1)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی عملی   :نام درس

 ساعت 130: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 0: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 .انتخاب شده واسالیدهاییمرور آرش :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

اسالیدهای فوق از طریق گروه تهیه شده و در قالب یک ( طبق لیست زیر)ضایعه شایع حفره دهان،  05عدد الم از  133مطالعه  -1

در ( بصورت جعبه الم آموزشی )  -در صورت صالحدید به همراه رادیوگرافی و اطالعات بالینی مربوط به نمونه -بسته آموزشی

  .ختیار دستیاران قرار داده می شودا

 (0)اسالیدهاي آسيب شناسی دهان و فک وصورت اختصاصی عملی  

 هیپر پالزی پاپیلری کام   14 لکوادما 1

 ژآنت سل فیبروما 15 توروس 0

   پیوژنیک گرانولوم 16 کیست کانال انسیزیو 0

 ژاینت سل گرانولومای محیطی    11 کیست درموئید 4

    فیبروم اسیفیه محیطی 18 لنفو اپی تلیالکیست  5

 زخم غیر اختصاصی 19 کیست پری اپیکال 6

 هیپرکراتوز    03 گرانولومای پری اپیکال 1

 دیسپالزی خفیف    01 استئومیلیت 8

 دیسپالزی متوسط    00 توبرکلوزیس 9

   دیسپالزی شدید 00 اکتینومایکوزیس   13

 کارسینوم در جا 04 کاندیدیازیس   11

   SCCو متاستاز  SCC 05 هرپس 10

 فیبروز تحریکی 10

 :روش تدریس

 آموزش و یادگیری از اساتید  -

- Modular Education  
- Self  directed learning) با رجوع به کتب مرجع ، اطلس ها و سایت های آموزشی (  

- Motivating questions  
 :نحوه ارزشيابی

- Log book,  MSF 
- Dops  

 امتحان از الم  -



 

 

  47: کد درس ( 0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی عملی   :نام درس

 ساعت 130: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 0: تعداد و نوع واحد

 (1)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی عملی : پيش نياز و همزمان

   .مرور آرشیو اسالیدهای انتخاب شده :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 :یدهان عمل یکالس پاتولوژ .1

شده و در قالب یک  هیاسالیدهای فوق از طریق گروه ته( .  طبق لیست زیر ) ضایعه شایع حفره دهان  05عدد الم از  133 مطالعه

 .در اختیار دستیاران قرار داده می شود ( به صورت جعبه الم آموزشی ) بسته آموزشی 

 

 (2)اسالیدهاي آسيب شناسی دهان و فک وصورت اختصاصی عملی  

 کیست پریودنتال طرفی 14 وروکوزکارسینوما 1

 آملوبالستوما 15 پاپیلوما 0

 یونی سیستیک آملوبالستوما 16 وروکو ولگاریس 0

4 BCC 11 دسموپالستیک آملوبالستوما 

 کیست ادنتوژنیک گالندولر 18 کراتو آکانتوما 5

 کیست ادنتوژنیک ارتوکراتینیزه 19 سبوریک کراتوز 6

 AOT 03 مالنوم 1
 ادنتوم 01 خال 8

9 Focal melanosis 00 میگزوم 

 آملوبالستیک  فیبروم 00 کیست دانتی ژور 13

11 okc 04 پیند بورگ تومور 

 آملوبالستیک فیبروادنتوما 05 کیست رویشی 10

10 coc 

 

 :روش تدریس

- Self  directed learning 

- Modular Education  
- Motivating questions  
- Use of log book 

 امتحان از الم  :نحوه ارزشيابی

  



 

 

  48: کد درس ( 0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی عملی   :نام درس

 ساعت 130: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 0: تعداد و نوع واحد

 (0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی عملی : پيش نياز و همزمان

   .انتخاب شده الم هایمرور آرشیو  :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

بسته  کیشده و در قالب  هیگروه ته قیفوق از طر یدهایاسال( ریز ستیطبق ل)حفره دهان،  عهیضا 05عدد الم از  133مطالعه 

 .شود یقرار داده م ارانیدست اریدر اخت(  یبصورت جعبه الم آموزش) یآموزش
 

 (4)اسالیدهاي آسيب شناسی دهان و فک وصورت اختصاصی عملی  

 کانالیکولر آدنوما 14 آملوبالستیک کارسینوما 1

 وارتین تومور 15 لیکن پالن 0

 آسینیک سل کارسینوما 16 پمفیگوس 0

 یستیک کارسینوماسآدنوئید  11 پمفیگوئید 4

 PLGA 18 لوپوس 5
 اموکواپیدرموئید کارسینوم 19 اریتم مولتی فرم 6

 Salivary duct carcinoma 03 سارکوئیدوز 1
 دیسپالزی فیبرو 01 موکوسل 8

 COF 00 کیست احتباسی موکوسی 9
 FCOD 00 پلئومورفیک آدنوما 13
11 carcinoma ex PA 04 CGCG 
 سمنتوبالستوما 05 بازال سل آدنوما 10

10 Oncocytoma 
 

 :روش تدریس

 اسالیدهای میکروسکوپی از طریق مشاهده مشترک دیاز اسات یریادگیآموزش و  -

- Self  directed learning 

- Modular Education  
- Motivating questions  

      :نحوه ارزشيابی

- Log Book 

- DOPS 
  



 

 

  49: کد درس ( 4)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی عملی   :نام درس

 ساعت 130: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 0: تعداد و نوع واحد

 (0)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی عملی : پيش نياز و همزمان

   .انتخاب شده الم هایمرور آرشیو  :یهدف کل

 (محتواعنوان )سرفصل هاي آموزشی 

بسته  کیشده و در قالب  هیگروه ته قیفوق از طر یدهایاسال( ریز ستیطبق ل)حفره دهان،  عهیضا 05عدد الم از  133مطالعه 

 .شود یقرار داده م ارانیدست اریدر اخت(  یبصورت جعبه الم آموزش) یآموزش
 

 (3)اسالیدهاي آسيب شناسی دهان و فک وصورت اختصاصی عملی  

 Langerhans cell disease 14 لیپوم 1
 چرابیزم 15 همانژیوم 0

 Ewing  sarcoma 16 لنفانژیوم 0
 استئوبالستوم 11 نورو فیبروم 4

 کندروسارکوم 18 شوانوم 5

 TBC 19 لیومیوم 6

 ABC 03 لنفوم 1

 تروماتیک نوروما 01 هوچکین لنفوم 8

 فیبروز هیستیوسایتومای بدخیم 00 رابدومیوسارکوم 9

 لنفوم بورکیت 00 لیومیوسارکوم 13

 پالسموسایتوما 04 تراتوم 11

 استئوسارکوما 05 فیبرو سارکوما 10

 گرانولر سل تومور 10
 

 :روش تدریس

 اسالیدهای میکروسکوپی از طریق مشاهده مشترک دیاز اسات یریادگیآموزش و  -

- Self  directed learning 

- Modular Education  
- Motivating questions  

      :نحوه ارزشيابی

- Log Book 

- DOPS 



 

 

  31: کد درس ( 5)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی عملی   :نام درس

 ساعت 113: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 5: تعداد و نوع واحد

 (4)آسیب شناسی دهان و فک و صورت اختصاصی عملی : پيش نياز و همزمان

   .عیشا ریو غ یاختصاص یهاالم ویمشاهده آرش :یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 دهان و فک و صورت یبخش پاتولوژ وینمونه از آرش 033مشاهده حداقل  .1

 :ریز عاتینمونه از مجموعه ضا 53مشاهده حداقل  .0

 بافت نرم یتومورها -

 یدییخون و بافت لنفو -

 یاستخوان عاتیضا -

 غدد بزاقی یتومورها -

 روز یالمها ریمشاهده و تفس .0

 مربوطه دیبا اسات عیرشایو غ یاختصاص یمشاهده و بحث در خصوص نمونه ها ،یبررس .4

 سال اول ارانیدست یسیراهنمایی پاس و گزارش نو .5

 :روش تدریس

- Self  directed learning 

  مشاهده الم با اساتید -

      :نحوه ارزشيابی

- Log Book 

- MSF 
  



 

 

  30: درسکد      ( 1)بررسی مقاالت   :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 0: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 یشناس بیدر ارتباط با آس قیتحق یو روشها دیکسب اطالعات جد یبرا یو خارج یمقاالت معتبر داخل ینقد و بررس: یهدف کل

 .دهان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 آشنایی با نحوه نگارش مقاالت  .1

 آشنایی با بررسی و ارایه مقاالت نوشته شده به زبان های فارسی و انگلیسی  .0

 آشنایی با نحوه نقد مقاالت و نتیجه گیری مناسب از مقاالت نقد شده   .0

 آشنایی با طبقه بندی انواع مقاالت  .4

ت مجالتی است که توسط دبیرخانه شورای آموزش دندانپزشکی و انتخاب مقاالت به عهده استاد راهنما بوده و اولویت با مقاال* 

مقاله آن  5که حداکثر مقاله توسط دستیار ارایه خواهد شد  15حداقل . تخصصی جهت امتحان دانشنامه تخصصی تعیین گردیده اند 

  .میتواند بصورت متمرکز و در قالب سمینار ارایه شود

 و مباحثه  یکنفرانس :روش تدریس

 .ارائه مقاله در جلسات گروه و ارزشیابی توسط اعضای گروه بر اساس چک لیست :ارزشيابینحوه 

  



 

 

  32: کد درس     ( 0)بررسی مقاالت   :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 0: تعداد و نوع واحد

 (1)بررسی مقاالت : پيش نياز و همزمان

 یناسش بیدر ارتباط با آس قیتحق یو روشها دیکسب اطالعات جد یبرا یو خارج یمقاالت معتبر داخل ینقد و بررس: یهدف کل

 .دهان

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 با نحوه نگارش مقاالت  ییآشنا .1

  یسیو انگل یفارس یمقاالت نوشته شده به زبان ها هیو ارا یبا بررس ییآشنا .0

 مناسب از مقاالت نقد شده   یریگ جهیبا نحوه نقد مقاالت و نت ییآشنا .0

 انواع مقاالت  یبا طبقه بند ییآشنا .4

و  یآموزش دندانپزشک یشورا رخانهیاست که توسط دب یبا مقاالت مجالت تیانتخاب مقاالت به عهده استاد راهنما بوده و اولو* 

 .  خواهد شد  هیارا اریمقاله توسط دست 15حداقل . اند  دهیگرد نییتع یجهت امتحان دانشنامه تخصص یتخصص

 و مباحثه  یکنفرانس :روش تدریس

 .ارائه مقاله در جلسات گروه و ارزشیابی توسط اعضای گروه بر اساس چک لیست :نحوه ارزشيابی

  



 

 

  34: کد درس     ( 0)بررسی مقاالت   :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد نظری 0: تعداد و نوع واحد

 (0)بررسی مقاالت : پيش نياز و همزمان

 .گروه یزیمقاله بر اساس برنامه ر 15حداقل  یمطالعه و بررس: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 با نحوه نگارش مقاالت  ییآشنا .1

  یسیو انگل یفارس یمقاالت نوشته شده به زبان ها هیو ارا یبا بررس ییآشنا .0

 مناسب از مقاالت نقد شده   یریگ جهیبا نحوه نقد مقاالت و نت ییآشنا .0

 انواع مقاالت  یبا طبقه بند ییآشنا .4

و  یآموزش دندانپزشک یشورا رخانهیاست که توسط دب یبا مقاالت مجالت تیانتخاب مقاالت به عهده استاد راهنما بوده و اولو* 

 .خواهد شد  هیارا اریمقاله توسط دست 15حداقل . اند  دهیگرد نییتع یجهت امتحان دانشنامه تخصص یتخصص

  یکنفرانس :روش تدریس

 .ارائه مقاله در جلسات گروه و ارزشیابی توسط اعضای گروه بر اساس چک لیست :نحوه ارزشيابی

  



 

 

  33: کد درس    ( 1)پاس و گزارش نویسی   :نام درس

 ساعت 68: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 0: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 .با میکروسکوپ رنگ آمیزی نمونه و آشنایی ٬گرفتن  نمونه، برش و پاس لیبا مراحل تحو ییآشنا: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 یو چگونگ صیجهت تشخ ازیمورد ن یکینیو پاراکل یکینیاطالعات کل جمع آوری ٬گرفتن نمونه لیبا نحوه تحو ییآشنا .1

 .مراحل فوق هیو انجام کل یو حسابدار یو مراحل ادار ویو ثبت آرش یکدگذار

 .و انجام آن ماریب یریگیجهت پ ازیمورد ن یکینیو پاراکل یکینیاطالعات کل یبا نحوه گرد آور ییآشنا .0

 .یدهان عاتیضا یماکروسکوپ فیتوص یبا چگونگ ییآشنا .0

 .از نمونه ها یمقاطع ماکروسکوپ هیبرش و پاس و ته یبا چگونگ ییآشنا .4

 .دستگاه ی، نحوه کارکرد ،موارد استفاده  و نگهدارماتیانواع آن، تنظ کروسکوپ،یبا م ییآشنا .5

 .یمجاز یآموزش نحوه پاس به کمک مدل و نمونه ها .6

 الم خام و هبرش و تهی ٬بلوک ها شماره گذاری ٬کوله کردن بافت ٬یگذار نپارافی ٬بافت Processingبا اصول  ییآشنا .1

  .نیو ائوز نیلیهماتوکس یزیبا اصول رنگ آم ییآشنا

  .و کاربرد آنها یاختصاص یها یزیبا اصول رنگ آم ییآشنا .8

 .یاختصاص یرنگ ها بیشناخت ترک .9

 .الم یزی، برش و رنگ آم یگذار نی، پارافProcessingدر مراحل مختلف   ازیو مواد مورد ن لیبا دستگا هها، وسا ییآشنا .13

 . گردد یالم م هیفکت در طول مراحل ته یکه منجر به بروز انواع آرت یشناخت انواع خطا ها و مشکالت .11

 : روش تدریس

 توسط استادتدریس تئوری  -

- Demonstration هاتکنیسین دستگاه وتکنیسین آزمایشگاه و توسط استاد 

 Simulation by use of mannequins))شبیه سازی پاس نمونه ها  -

 : یابيارزش نحوه

 Direct observation of practical skills (Dops) یعمل یمهارت ها میمشاهده مستق -

- Multi – Source Feed back(MSF)  و ثبت درlog book 

 



 

 

  35: کد درس    ( 0)پاس و گزارش نویسی   :نام درس

 ساعت 106: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 4: تعداد و نوع واحد

 (1)پاس و گزارش نویسی : پيش نياز و همزمان

 تشخیص نمونه و تنظیم پاسخ: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 توانایی ترکیب یافته های بالینی و میکروسکوپی و ارائه تشخیص نهایی .1

 شناخت موارد استفاده از تکنیک های تشخیص مولکولی .0

 نمونه بطور مستقل و تحت نظارت اساتید گروه  03بررسی و گزارش نویسی حداقل  .0

 :روش تدریس

  توسط استاد عملیتدریس 

 مطالعه الم تحت نظارت استاد 

 Self directed learning 

 :نحوه ارزشيابی

 Dops 

 Case – based    discussion    
 MSF, log book   

  



 

 

  31: کد درس    ( 0)پاس و گزارش نویسی   :نام درس

 ساعت 106: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 4: تعداد و نوع واحد

 (0)پاس و گزارش نویسی : پيش نياز و همزمان

 .به بخش یارسال ینمونه ها یسیانجام امور پاساژ و گزارش نو: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 داده های کلینیکی و میکروسکوپی و ارائه تشخیص نهایی جمع بندی توانایی  .1

 شناخت موارد لزوم استفاده از تکنیک های تشخیصی مولکولی  .0

 نمونه بطور مستقل و زیر نظر اساتید گروه  03بررسی تشخیص و گزارش نویسی حداقل  .0

 :روش تدریس

 دیاسات قیآموزش از طر  

 آموزشی استاد دانشجو مشاهده الم زیر نظر اساتید بوسیله میکروسکوپ 

 :نحوه ارزشيابی

 Dops 

 Case – based    discussion    
 MSF, Log book   

  



 

 

  37: کد درس    ( 4)پاس و گزارش نویسی   :نام درس

 ساعت 106: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 4: تعداد و نوع واحد

 (0)پاس و گزارش نویسی : پيش نياز و همزمان

 .به بخش یارسال ینمونه ها یسیانجام امور پاساژ و گزارش نو: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

 داده های کلینیکی و میکروسکوپی و ارائه تشخیص نهایی  جمع بندی توانایی  .4

 شناخت موارد لزوم استفاده از تکنیک های تشخیصی مولکولی  .5

 نمونه بطور مستقل و زیر نظر اساتید گروه  03بررسی تشخیص و گزارش نویسی حداقل  .6

 :روش تدریس

 دیاسات قیآموزش از طر  

 آموزشی استاد دانشجو مشاهده الم زیر نظر اساتید بوسیله میکروسکوپ 

 :نحوه ارزشيابی

 Dops 

 Case – based    discussion    
 MSF, Log book   

 

 

 

  



 

 

  38 -52: کد درس     (5)تا ( 1)پایان نامه   :نام درس

 ساعت 416: ساعت آموزشی در طول دوره    کارگاهی -واحد عملی 13: تعداد و نوع واحد

       :پيش نياز و همزمان

 انتخاب موضوع مورد تحقيق در حيطه آموزش تخصصی: هدف -(0)پایان نامه 

در این واحد دستیار با همکاری اساتید گروه . باید در برنامه آموزشی دیده شودواحد کارگاهی برگزار می شود و  0این درس بصورت 

گردآوری مقاالت، تحقیقات مرتبط و انجام جستجوهای مربوطه، خارج . در جلسات کارگاهی نسبت به تعیین موضوع اقدام می نماید

پایان ترم دستیار باید مستندات الزم موضوع خود را  در. از ساعت کارگاه بوده و در جلسات کارگاه باید نتایج تحقیقات ارائه شود

ثبت اولیه موضوع در معاونت پژوهشی و با ارائه گواهی به سرپرست تخصصی گروه بیانگر گذراندن این واحد می . انتخاب کرده باشد

 .باشد

 ثبت موضوع پژوهش: هدف -(2)پایان نامه 

یار باید در جلسات مربوطه که با حضور مشاور آماری و یا متخصصین آمار واحد کارگاهی برگزار می شود و دست 0این درس بصورت 

( پژوهشیار)دستیار باید تا پایان ترم پروپوزال خود را کامل کرده و در سایت مربوطه . یا اپیدمیولوژیست برگزار می گردد، شرکت کند

 .راهنما نیز باید در همین جلسات پیش بینی شودمالقات با استاد راهنما جهت هماهنگی های مربوط به پروپوزال . ثبت نماید

 انجام پژوهش: هدف -(4)پایان نامه 

زمان و نحوه ارائه این واحد کامالً در . واحد عملی طراحی شده است که باید در برنامه آموزشی دیده شود 0این درس به صورت 

استاد راهنما باید نحوه ارائه این واحد را به . با فاصله باشداختیار استاد راهنما است و می تواند به صورت جلسات پشت سر هم و یا 

تر از یک چنانچه تحقیق مربوطه طوالنی. سرپرست تخصصی گروه اعالم نماید تا سایر برنامه های آموزشی با آن هماهنگ گردد

 .ای گذراندن این واحد کافی می باشدترم باشد، انجام اقداماتی که باید در این ترم صورت می گرفته است با تائید استاد راهنما بر

 نوشتن پایان نامه و مقاله: هدف -(3)پایان نامه 

دستیار باید با هماهنگی استاد راهنما و مشاور . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 0این درس به صورت 

ه بپردازد و حداقل یک مقاله علمی نیز از آن آماده و به یک مجله آماری به آنالیزهای آماری، استخراج نتایج و نگارش پایان نام



 

 

در خصوص تحقیقاتی که بخشی از آن به این ترم منتقل می شود، دستیار باید عالوه بر ارائه تحقیق بخش های . معتبر ارسال کند

 .تخراج نتایج اولیه تحقیق خود قرار دهدمربوط به تحقیقات اولیه را در صورتی که مقدور بوده باشد در این ترم مورد آنالیز و اس

 دفاع از پایان نامه: هدف -(5)پایان نامه 

در این درس دستیار پایان نامه را کامل و . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 0این درس به صورت 

 .مراحل دفاع را طی می نماید

 

توانند از روش باال تبعیت کنند و بسته به طول زمان تحقیق ممکن است تا یک ترم  روشن است همه پایان نامه ها نمی :توجه

 .دیگر به تعویق بیافتد که با هماهنگی و تائید معاونت پژوهشی برنامه پیشنهادی از نظر زمانبندی اصالح خواهد شد

  



 

 

  54: کد درس  (1)آسیب شناسی دهان عملی مشارکت در آموزش   :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 بافت شناسی عمومی نظری و عملی: پيش نياز و همزمان

 .(1) یپاتولوژ یعمل سیتدر: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

1. Demonstration الم در کالس عملی پاتولوژی دهان   

 بصری در تدریس عملی  -توانایی استفاده از وسایل سمعی .0

 تفهیم آن به دانشجویان شناخت اصول اولیه پاتولوژی و  .0

 توانایی پرسش و پاسخ و بحث با دانشجویان درخصوص الم مربوطه .4

 ارزشیابی عملی دانشجویان  .5

 توانایی اداره کالس عملی پاتولوژی .6

 : روش تدریس

 آموزش از اساتید 

 Self Directed Learning 

 :نحوه ارزشيابی

 Log Book 

  قضاوت عمومی از طریق اساتید بر مبنای نحوه دستیابی به اهداف اختصاصی 

 

خوراند الزم شرکت دستیار در آموزش دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی تحت نظارت استاد بوده، ارزشیابی شده و پس

پایان دوره دستیار نسبت به روشهای آموزش و ارزیابی دانشجو بویژه روشهای ارزیابی گردد به نحوی که در توسط استاد ارائه می

 .نوین آموزشی مسلط شده و با مهارت امور مربوطه را انجام دهد

 

  



 

 

  53: کد درس  (0)مشارکت در آموزش آسیب شناسی دهان عملی   :نام درس

 ساعت 04: ساعت آموزشی در طول دوره     واحد عملی 1: تعداد و نوع واحد

 (1)مشارکت در آموزش آسیب شناسی دهان عملی : پيش نياز و همزمان

 .(1) یپاتولوژ یعمل سیتدر: یهدف کل

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشی 

1. Demonstration دهان   یپاتولوژ یالم در کالس عمل 

  یعمل سیدر تدر بصری  -یسمع لیاستفاده از وسا توانایی .0

  انیآن به دانشجو میتفه یو چگونگ یعمل یپاتولوژ هشناخت اصول اولی .0

 درخصوص الم مربوطه انیپرسش و پاسخ و بحث با دانشجو توانایی .4

  انیدانشجو یعمل یابارزشی .5

 یپاتولوژ یاداره کالس عمل توانایی .6

 : روش تدریس

 آموزش از اساتید 

 Self Directed Learning 

 :نحوه ارزشيابی

 Log Book 

 قضاوت عمومی از طریق اساتید بر مبنای نحوه دستیابی به اهداف اختصاصی 

 

خوراند الزم شرکت دستیار در آموزش دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی تحت نظارت استاد بوده، ارزشیابی شده و پس

و ارزیابی دانشجو بویژه روشهای ارزیابی  گردد به نحوی که در پایان دوره دستیار نسبت به روشهای آموزشتوسط استاد ارائه می

 .نوین آموزشی مسلط شده و با مهارت امور مربوطه را انجام دهد

 


