مطخصات کلی:

پیص ویاز :دسس تافت شىاسی

عىًان درس:

مذت جلسٍ :یک ساػت

آسیب شناسی دهان ،فک و صورت عملی 1

گريٌ مخاطب:داوشجًیان تشم 6دوذاوپضشکی

تعذاد فراگیران91:

استاد درس :دکتش اتذال –
مکان تطکیل کالس :کالس شماسٌ 2

مًضًع درس :کیست َا ي تًمًسَای
ادوتًطویک
َذفکلی:آشىایی داوشجً تا اوًاع کیست َا ي تًمًسَای ادوتًطویک
*اَذاف رفتاری:دس پایان ایه دسس داوشجً قادس خًاَذ تًد:

حیطٍ شىاختی
 -1اوًاع کیست َاي تًمًسَای ادوتًطویک سا وام تثشد.
 -2اوًاع تیماسیُای شایغ پًستی تايلی سا تًضیح دَذ.

 -3مشاحل امادٌ ساصی ومًوٍ َای تیًپسی تیماسان سا ششح دَذ.
پیص بیىی رفتار يريدی:طشح یک پشسش :مراحل تُیٍ الم میکريسکًپی را ضرح دَذ ؟( مرير جلسٍ قبل)

زمان 3 -1:دقیقٍ
ريش َای تذریس :سخىشاوی
يسایل آمًزضی:پايس پًیىت تا کمک يیذیً پشيجکتًس
ارائٍ درس{ کاربرد ريش َا ي يسایل ،با تاکیذ بر تفکیک فعالیتُای استاد ي داوطجً}

زمان 30:دقیقٍ

استاد:
.1

پس اص تشسسی لیست حضًس ي غیاب داوشجًیان تا کمک پايسپًیىت تٍ اسایٍ مًضًع دسس (مشاحل امادٌ ساصی ومًوٍ َای میکشيسکًپی ) می پشداصد.

.2

دس طی کالس میضان تًجٍ داوشجً تٍ مطالة اسایٍ شذٌ سا صیشوظش می گیشد.

داوشجً:
.1

دس طًل صمان کالس تٍ مطالة اسایٍ شذٌ تًجٍ می کىذ .

.2

تٍ پشسش َای مطشح شذٌ حیه کالس مشتثط تا مًضًع تذسیسپاسخ می دَذ.

جمع بىذی يوتیجٍ گیری:وتیجٍ گیشی وُایی زمان 5 :دقیقٍ
مشيسی کلی تش مشاحل امادٌ ساصی المُای میکشيسکًپی
ارزضیابی تکًیىی:رکش دي سًال مشتثط تا مًضًع دسس

.1شایؼتشیه کیست ي تًمًس ادوتًطویک سا وام تثشیذ.
 .2اوًاع ضایؼات پًستی تايلی سا وام تثشیذ.
زمان 5:دقیقٍ
تعییه يتکلیف:پشسش اص داوشجًیان دستاسٌ مطلة َفتٍ گزشتٍ ( سيشُای امادٌ ساصی الم میکشيسکًپی اص ومًوٍ َای تیًپسی شذٌ تیماسان )
زمان 91:دقیقٍ

.
تحلیل ي تفسیر :زمان 5 :دقیقٍ
آشىایی تا اوًاع کیست ي تًمًسَای ادوتًصویک دس آیىذٌ حایض اَمیت است.
مىابع:

rd

Neviel B.W, Damm D.D, Allen C.M, Bouquot JE. Oral and Maxillofacial Pathology. 3 ed. St Louis:
)Elsevier Inc 2016.chapter (16-17

