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 حرفه ای دکتری –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی : 802812شماره درس: بافت شناسی در سالمت و بیماری نام درس:

 آسیب شناسی دهان گروه آموزشی ارائه دهنده: ندارد دروس پیش نیاز:         واحد8                 نظری   عداد و نوع واحد : ت

 Email :s_khalesi@dnt.mui.ac.ir 08تا  2شنبه تا چهارشنبه ساعت  تلفن و روزهای تماس: دکتر سعیده خالصیول درس: ئنام مس

 

 جنین شناسی سر وصورت و نمای هیستولوژی بافت های نرم و سخت دهانآشنایی دانشجویان دندانپزشکی با  هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حیطه

 شرح دهد. مراحل تشکیل ساختارهای سرو صورت را دانشجو باید بتواند -2 توضیح دهد  وژی مخاط دهان راولخصوصیات هیست دانشجو باید بتواند-1

 د.را توصیف کن بافت سخت و نرم پریودنشیوم دانشجو باید بتواند -4 توصیف کند. بافت های سخت دندان )مینا، عاج و سمان( را از لحاظ هیستولوژی و ساختاردانشجو باید بتواند  -3

 پوسیدگی دندان را تعریف ، روشهای تشخیص پوسیدگی و کنترل آن را توضیح دهد. دانشجو باید بتواند  -6 شناخته و توضیح دهد. غدد بزاقی طبیعی را از لحاظ ساختار میکروسکوپی دانشجو باید بتواند -5

 دانشجو باید بتواند نمای رادیوگرافی پوسیدگی را تشخیص داده و توضیح دهد. -8 ته و توضیح دهد.ناهنجاریهای تکاملی و نقص ساختاری دندانها را شناخ دانشجو باید بتواند -7

 حیطه عاطفی:

دانشجو باید به دقت به صحبت های بیمار گوش دهد و به بیمار جهت تصمیم گیری برای چگونگی  -1

 تشخیص و درمان کمک کند.

۲- 

 حیطه رفتاری:

نمای  عاینه بیمار درصورت مشکوک شدن به هرگونه ضایعه و یا غیرطبیعی بودن دانشجو باید بتواند با م -1

 بیمار را به متخصص مربوطه ارجاع داده و از اهمیت آن بیمار را آگاه کند. ،رادیوگرافی فکین

 اهمیتبتواند  را راهنمایی دهد و  بیمار رعایت بهداشت دهانی و پیشگیری از پوسیدگی جهت در دانشجو باید  -2

 دندانها را به بیمار گوشزد کند.

 
 

 (URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: )  :بیشتر مطالعه پیشنهادی برای منابع 

  .بافت شناسی تن کیت  -1
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 کالسهای نظری توسط اساتید جزوات و مباحث تدریس شده در -2

 

 ها:ارزشیابی 

 تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید توسط اساتید در طول دوره )کوئیز، تکالیف،...(:الف( 

 

 بارم:  تاریخ:

 نمره 2بارم: تاریخ: آزمون تستیب( میان ترم:

 نمره 08بارم: 18/18/0811تاریخ: آزمون تستی ج( پایان ترم:

 

 ه مباحث اخالق حرفه ای:پیش بینی ارائ

 حضور به موقع در تمام کالسهای نظری قوانین و مقررات کالس:

 نمره از نمره نهائی کسر می گردد. 5/1هر غیبت غیر مجازمازاد بر حداکثر مجاز،   :کالس قوانین نقض با برخورد نحوه

 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب، به                 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غیبت: 

 هماهنگی ساعت و تاریخ کالس با اساتید و دانشجویان :کالس وظایف نماینده شرح
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 21-21سه شنبه     مجازی   روز وساعت:-دانشکده دندانپزشکی :محل  0811-99دوم  نیمسال:   بافت شناسی در سالمت و بیماری درسجدول زمان بندی کالس ها ی 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 منابع اصلی مطالعه برای هر جلسه

 آنالین دکترجهانشاهی جنین شناسی سرو صورت 08/00/99 0
 

 پیش مطالعه / تکلیف
 

 3بافت شناسی تن کیت فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکترجهانشاهی جنین شناسی سرو صورت 80/00/99 8
 

 3بافت شناسی تن کیت فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر خالصی ساختمان جوانه دندانی و مراحل تشکیل دندان 82/00/99 3

 آزمون / گفتگو
 5بافت شناسی تن کیت فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر خالصی و مینا(/ پالپبافت شناسی دندان ) عاج  5/08/99 8

 آزمون / گفتگو
 2و  7بافت شناسی تن کیت  فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر رضوی بررسی ساختمان پریودنشیوم )نسج نرم( 08/08/99 5

 آزمون / گفتگو
 9بافت شناسی تن کیت  فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر خالصی ج سخت(بررسی ساختمان پریودنشیوم )نس 09/08/99 6

 آزمون / گفتگو
 9بافت شناسی تن کیت  فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر کشانی مخاط دهان 86/08/99 7

 آزمون / گفتگو
 08بافت شناسی تن کیت  فصل 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین دکتر کارگهی بافت شناسی غدد بزاقی 01/0/0811 2

 مون / گفتگوآز
 00بافت شناسی تن کیت فصل 

9 
 دکتر کشانی مشاهده الم های بافت شناسی 07/0/0811

 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین

 آزمون / گفتگو

 اسالیدهای بخش

01 
 دکتر کشانی مشاهده الم های بافت شناسی 88/0/0811

 

 پیش مطالعه / تکلیف آنالین

 آزمون / گفتگو

 اسالیدهای بخش

00 
گروه ترمیمی/دکتر  بیولوژی عاج و مینا 30/0/0811

 قاسمی

 آنالین
 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو

 

08 
 

7/8/0811  

 شناخت پوسیدگی و مکانیسم ایجاد آن

 روشهای مختلف تشخیص پوسیدگی

 گروه ترمیمی

 دکتر قاسمی
 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 

03 
08/8/0811  گروه ترمیمی اتولوژیک پوسیدگیجنبه های هیستوپ 

 دکتر قاسمی

 آنالین
 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو

 

08 
 اپیدمیولوژی پوسیدگی دندان 80/8/0811

 روشهای کنترل و پیشگیری از پوسیدگی در فرد و در سطح جامعه

 گروه سالمت دهان

 دکتر سیدمعلمی

 آنالین
 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
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 21-21سه شنبه   مجازی   روز وساعت:  -محل:دانشکده دندانپزشکی   0811-99مان بندی کالس ها ی درس بافت شناسی در سالمت و بیماری   نیمسال: دوم جدول ز

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو

 

05 
 شگیریو راههای پی ECC. Rampantپوسیدگی های  82/8/0811

 نقش تغذیه در پوسیدگی دندان

 دکتر کودکان

 دکتر ضیائی

 آنالین
 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 

06 8/3/0811  
 ناهنجاریهای تکاملی و نقایص ساختمان دندان

 تغییر رنگهای دندانی

 دکتر کودکان

 دکترانشائی

 آنالین
 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو

 

07 00/3/0811 
ادیوگرافیک پوسیدگی ورادیوگرافی تشخیص ر

 ناهنجاریهای تکاملی دندان

 گروه رادیولوژی

 دکتر سلطانی 

 آنالین
 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو

 


