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 تغییر رنگ های دندانی موضوع درس:

 دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی:

  دکتر خان محمدی مدرس:

 هدف كلی:

 ی با تغییر رنگ های دندانی و عوامل مرتبط با آنآشنای
 

 اهداف ويژه:

 شناخت طبقه بندی انواع تغییر رنگهای دندانی 

  تغییر رنگهای داخلی دندان و عوامل مرتبط با آنآشنایی با 

 آشنایی با تغییر رنگهای خارجی دندان و عوامل مرتبط با آن 

 آشنایی با تغییر رنگ های ناشی از ترومای دندانی 

 آشنایی با نحوه درمان و برخورد با انواع تغییر رنگ ها 
 

 تعداد جلسات:

2 
 

  روش آموزشی:

 و پرسش و پاسخ از دانشجویان powerpointاجرای سخنرانی با استفاده از 
 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 Quiz تشریحی در طی جلسات آموزشی 
 ارزیابی پایان دوره با سواالت چهارگزینه ای 

 

 مبحث:نمره برای اين 
 

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
Quiz نیم نمره از کل نمره پایان ترم ،در طی جلسات 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Pediatric dentistry: infancy through adolescence, 6th edition 

 McDonald and Avery dentistry for the child and adolescent, 9th edition 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: Razie.khanmohammadi@yahoo.com 
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