
 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی استان بوشهر

 مرکز توسعه آموزش پزشکی

 دفتر نظارت و ارزشیابی

 درس فرم طرح
 

                                                                           یتخصص یدکتر    آخرین مدرک تحصیلی:                                     صدیقه خیراندیش   :نام و نام خانوادگی مدرس

    یاراستاد رتبه دانشگاهی:                                        اسیب شناسی فک و صورترشته تحصیلی: 

 

                                     چهارم ترم:                         یحرفه ا یدکتر    مقطع:                                      پزشکیدندان رشته تحصیلی فراگیران:

    29  تعداد فراگیران:

 

 پوسیدگی شناسیعنوان درس به طور کامل: 
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 درس:  شرحی از 

ساختمان دندانی و مراحل تشکیل ان و عوامل موثر بر پوسیدگی و روش  یاندانشجو ییدرس، آشنا ینهدف از ا

 کنترل ان می باشد. های
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: درس اهداف كلي  

 :مي باشد یلآگاهي با موارد ذ یشو افزا یاندانشجو یيدوره، آشنا ینا ی یههدف كلي از ارا

 ساختمان جوانه ی دنداني و مراحل تشكيل دندان 

 مينا و سمان( -بافت شناسي دندان)عاج 

 بيولوژی عاج و مينا 

 شناخت پوسيدگي و مكانيسم ایجاد آن 

 روشهای تشخيص پوسيدگي 

 كنترل پوسيدگي اپيدميولوژی، عوامل اتيولوژیك و روشهای 

  پوسيدگيهایrampant،ECCپيشگيری و درمان و راههای 

 عهسطح فرد وجام روشهای كنترل و پيشگيری از پوسيدگي در 

 تشخيص رادیوگرافيك پوسيدگي 

 

 

 اول جلسه*

                                                يراندیشخ دكترنام مدرس: 

 ساختمان جوانه ی دنداني و مراحل تشكيل دندان عنوان مبحث:

 اهداف اختصاصي: 

 بتواند یددانشجو با

 راشرح دهد. چگونگي آغاز نمو دندان دردوره جنيني .1

 وار اپيتليالي اوليه واجزاء آن راتوضيح دهدساختار ن .2

 را بشناسد و ان را شرح دهد stage Budنمای ميكروسكوپي .3



 را بشناسد و ان را شرح دهد stage capنمای ميكروسكوپي .4

 را بشناسد و ان را شرح دهد. stage bellنمای ميكروسكوپي .5

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □شناختي    حيطه :

 پرسش و پاسخ ي،سخنران روش آموزشي:

 .بورد یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، ووسيله كمك آموزشي: 

 

 

 دوم جلسه*

 .                                               يراندیشدكتر خنام مدرس: 

 مينا و سمان( -بافت شناسي دندان)عاج عنوان مبحث:

  صاصي:اهداف اخت

 بتواند یددانشجو با

 ساختمان مينا را به اختصار شرح دهد. .1

 خصوصيات فيزیكي مينا راشرح دهد. .2

 نحوه ساخته شدن مينا را شرح دهد. .3

 نحوه اتصال مينا به عاج راتوصيف كند. .4

 ساختمان عاج را به اختصارشرح دهد. .5

 خصوصيات فيزیكي عاج راتوصيف كند. .6

 انواع عاج را نام ببرد .7

 .توضيح دهد منشورهای مينایي و كریستال ها را كروسكوپي مينا، جهت گيریساختار مي .8

 .ثالثه را توضيح دهد چگونگي ساخت عاج اوليه، ثانویه و .9

ایجاد آن را توضيح  وبولي، عاج اسكلروزه و روندهایت ویژگي های عاج دور توبولي و بين .10

 دهد.

 

 □رواني حركتي                       □عاطفي                       □حيطه :   شناختي 

 پرسش و پاسخ ي،سخنرانروش آموزشي: 

 بورد. یتپروژكتور، تابلو وا یدیولپ تاپ، و وسيله كمك آموزشي:

 

 

 



 
 


