
 پوسیدگی شناسیطرح درس 

 های ایجاد کننده آن و مکانیسم شناخت پوسیدگی موضوع درس:

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

          دکتر سارا ولی زاده مدرس:

 هدف كلی: 

 های ایجاد کننده آن آشنایی با مفهوم پوسیدگی و علل و مکانیسم

 

  اهداف ويژه:

 پایان این کالس: انتظار میرود دانشجو در

  را بداند.آن و عوامل مختلف تاثیرگذار در فرایند پوسیدگی تعریف 

 در ایجاد پوسیدگی را در زمانها و مناطق  مختلف دندانها  و بیوفیلم و نقش  میکروارگانیسمهای مختلف مسبب تشکیل پالک چگونگی

 بشناسد.

 ا و همین طور در افراد مختلف باشد.قادر به تشخیص ریسک ایجاد پوسیدگی در نواحی مختلف دندانه 

 .عوامل موثر داخلی و خارجی موثر در تعادل رمینرالیزاسیون و دمینرالیزاسیون  در سطح دندان ذکر کند 

 .روشهای مختلف جلوگیری از ایجاد پوسیدگی را بداند 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:
 پرسش و پاسخ –سخنرانی تعاملی 

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:
 گزینه ای 4سواالت 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره پایان ترم 

 
 )امتحان(:منابع آزمون 

 کتابفصل دو ، Art & Science 2019 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

  فصل پنج، کتابFundamental of operative dentistry, Summit 

 

  نحوه ارتباط با استاد:



 E-mail: valizadeh.sara@yahoo.com 
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