
 2طرح درس دندانپزشکی کودکان نظری 

 و عوامل موثر برآن رویش دندان موضوع درس:

 دندانپزشکی کودکانگروه آموزشی:

         سعیده مختاریدکتر  مدرس:

 هدف کلی: 

 آشنایی با کلیات رویش دندان، مکانیسم و عوامل موثر بر آن
 

 اهداف ويژه:

 دانشجو در پایان دوره باید بتواند: 

  شرح دهدرا وابسته به سن وزمان رویش دندانهای شیری و دائمیتکامل. 

  موثر بر رویش دندان ها را توضیح دهد. عوامل سیستمیک 

 .عوامل موضعی موثر بر رویش دندان ها را توضیح دهد 

 .اختالالت رویشی و علل آن ها را شرح دهد 

  را بداند. مشکالت رویشی دندانهانحوه کنترل 

 

  تعداد جلسات:

 جلسهدو 

 

  :روش آموزشی

 سخنرانی با استفاده ازپاورپوینت و ویدئو پروژکتور ) استاد محور(، پرسش و پاسخ

 

 : استفاده از سامانه مجازی دانشگاه

 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:

 امتحان کتبی پایان ترم

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 2.5
 

 :نحوه محاسبه نمره کل

 امتحان پایان ترم
 

  )امتحان(:منابع آزمون 

 Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) Chapter 19 
 مطالب ذکر شده در کالس 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

--- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: Sa.mokhtari@yahoo.com 
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