
 پوسیدگی شناسیطرح درس 

 عاج، مینا، سمان() دندانبافت شناسی  موضوع درس:

 آسیب شناسی دهان فک و صورت گروه آموزشی:

        سمیرا درخشاندکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 سمان نا،یعاج، م شاملدندان  ی قسمت های مختلفبافت شناس آشنایی با

 

 اهداف ويژه:

 دانشجویان در پایان دوره می بایست:

  را بداند میناتعریف. 

 را بداند. عاج فیتعر 

 را بداند. سمان فیتعر 

 د.بشناسرا  نایم دهنده لیتشک سلول های 

 شناسد.برا  عاجدهنده  لیتشک یسلول ها 

 شناسد.برا  سماندهنده  لیتشک یسلول ها 

  را بداند. تشکیل مینامراحل 

 را بداند. عاج لیمراحل تشک 

 را بداند. سمان لیمراحل تشک 

  در دوره جنینی را بداند. مینازمان ایجاد 

 را بداند. ینیدر دوره جن عاج جادیزمان ا 

 را بداند. ینیدر دوره جن سمان جادیزمان ا 

  ساختار ذکر کند. را از لحاظ میناویژگی های 

 را از لحاظ ساختار ذکر کند. عاج یها یژگیو 

 را از لحاظ ساختار ذکر کند. سمان یها یژگیو 

  فیه در جوانه دندانی را بداند. ایجاد بافت های کلسیزمان تفاوت و اهمیت 

  .تغییرات مینا، عاج و سمان را با گذر زمان بداند 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 3

 

  روش آموزشی:

 و شرکت دانشجویان در بحث سخنرانی به همراه پرسش و پاسخ  

 اسالید( استفاده از ابزارهای کمک آموزشی بصریPowerpoint  )و فیلم  

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:
 پایان ترم آزمونآزمون چند گزینه ای در

 



 نمره برای اين مبحث:

 نمره 4 

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 آزمون در پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  ، کتاب بافت شناسی دهانTen cate  ،2018 9و  8، 7، فصول  

 

 بیشتر:منابع برای مطالعه 

 مقاالت جدید 

   کتاب بافت شناسی جان کوئیرا 

 

   نحوه ارتباط با استاد:
 به گروه آسیب شناسی به صورت حضوری مراجعه 

 E-mail: sderakhshan@tums.ac.ir 
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