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 روشهای تشخیص پوسیدگی موضوع درس:

 گروه ترمیمی گروه آموزشی:

          دکتر متوسلیان  مدرس:

 هدف كلی: 

 روشهای تشخیص پوسیدگی در نواحی مختلف دندانی و نحوه کاربرد و استفاده از آنها با آشنایی

 

 اهداف ويژه: 

 :در پایان کالسانتظار میرود دانشجو

  جایگاه های مختلف دندان را بداند.روشهای مختلف تشخیص پوسیدگی در 

  و به هنگام ضایعات پوسیدگی در مراحل اولیه جهت پیش گیری از پیشرفت روند پوسیدگی که موجب با اهمیت تشخیص درست

 .افزایش سالمت دهان و دندان جامعه میشود  آشنا شود

  با Sensivity  وSpecifity .روشهای مختلف تشخیص پوسیدگی آگاه شود 

  آشکار سازی ضایعه پوسدگی آشنا شود و نحوه کاربرد آنرا بداندبا سیستم  ارزیابی بین المللی. 

 .با روشهای نوین تشخیص ضایعه پوسیدگی آشنا شود 

 شخیص و آشکار سازی صحیح بداند.نحوه مدیریت ضایعه پوسیدگی در مراحل مختلف روند پیشرفت پوسیدگی را با توجه به ت 

 

 تعداد جلسات:

 دو جلسه

 

  روش آموزشی:
 PPT-ارایه سخنرای تعاملی و پرسش وپاسخ

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 رخی
 

  نحوه ارزشیابی:
 سواالت چهار گزینه ای

 

 اين مبحث: نمره برای 

  نمره 2.5 

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 آزمون پایان ترم  

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Art and Science of Operative Dentistry-17th edition, Chaper 2  

 Fundamentals of operative dentistry; a contemporary approach:4th edition. Chapter 5 

 و اسالید هاحضوری  مطالب ارایه شده در کالس 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:



--- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: f-motevaselian@sina.tums.ac.ir  
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