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 :اهداف کلی

تغییر رنگ های  تغییرات رادلولوژیک ضایعات تکاملی، ،فک و صورت و دهان تکاملی و ناهنجاری های آشنایی با مبانی و طبقه بندی ضایعات

 ی ناهنجاری ها و شکاف کام و لب سندرم ها و شکاف کام و لب، درمانهای جراحی و پروتز ،دندانی

 

 اهداف اختصاصی:

 

 حیطه شناختی: 

o  تکاملی و نقایص ساختمان دندانتوانایی تشخیص و تمیز ضایعات 

o  شناخت انواع مختلف تغییر رنگ دندانی 

o توصیف صحیح انواع تغییر رنگ های دندانی 

o  ،رادیوگرافیک و نمای میکروسکوپیشناخت صحیح انواع مختلف ضایعات رشدی تکاملی از لحاظ نمای کلینیکی 

o شناخت انواع مختلف درمانهای جراحی و پروتزی سندرم ها و شکاف لب و کام 

 

  :حیطه رفتاری 

و درک ماهیت و  ، تغییر رنگ های دندانی و انواع شکاف کام و لبتشخیص صحیح ضایعات رشدی تکاملی کسب مهارت الزم در جهت

 درمانی الزم برای بیمارانانجام بهترین برخورد این ضایعات و

 

 حیطه عاطفی: 

احساس مسئولیت در قبال بیماران به جهت تشخیص زود هنگام ضایعات تکاملی خصوصا در مورد کودکانی که مشکالت متعددی به 

بهترین درمانگر برای ، و انتخاب بهترین درمان و یا ارجا به بیماران و خانواده آنهادنبال این بیماری ها دارند و برخورد صحیح رفتاری با 



 این بیماران

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 99-98نیمسال دوم سال تحصیلی  6برنامه کالسهای واحد تشخیصی

 

  روش های تدریس:

 و فیلم های کمک آموزشی power point استفاده از –پرسش و پاسخ  –سخنرانی 

 

 وظایف دانشجو:

  حضور به موقع و مستمر در کالس و توجه کامل به مطالب 

 مشارکت فعال و پاسخ به پرسشهای مطرح شده در کالس 

 

 وظایف استاد:

  حضور به موقع در کالس و استفاده بهینه از وقت 

 تسلط به موضوع و استفاده از منابع به روز و متنوع 

 ای مناسب جهت درک بهتر دانشجوتهیه مطالب متناسب با اهداف دوره و استفاده از ابزاره 

 اختصاص زمان مناسب جهت رفع اشکال 

 تالش در جهت استانداردسازی آزمون ها 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 نمره(  ۲۰) امتحان آخر ترم به صورت سواالت چهارگزینه ای

 

 مدرس عنوان تاریخ روز

 ناهنجاریهای تکاملی و نقایص ساختمان دندان 19/11/98 شنبه

 دکتر خانمحمدی
 ناهنجاریهای تکاملی و نقایص ساختمان دندان ۲6/11/98 شنبه

 تغییر رنگهای دندانی 3/1۲/98 شنبه

 تغییر رنگهای دندانی 1۰/1۲/98 شنبه

  خیراندیشدکتر نقایص ساختمان دندانتغییر رادیولوژیک  17/1۲/98 شنبه

 سندرم ها و شکاف کام و لب ۲4/1۲/98 شنبه
 دکتر  سرمدی

 سندرم ها و شکاف کام و لب 16/1/99 شنبه

 دکتر  پادگانه تشخیص و درمانهای جراحی شکاف کام و لب ۲3/1/99 شنبه

 تشخیص و درمانهای جراحی شکاف کام و لب 3۰/1/99 شنبه 

 دکتر   نیاکان درمان پروتزی ناهنجاریهای فک و صورت 6/۲/99 شنبه

 درمان پروتزی ناهنجاریهای فک و صورت 13/۲/99 شنبه 

 ضایعات رشدی تکاملی ۲۰/۲/99 شنبه

 ضایعات رشدی تکاملی ۲7/۲/99 شنبه دکتر کردونی

 ضایعات رشدی تکاملی 3/3/99 شنبه



 مقررات:

 حضور به موقع در کالس 

 عدم غیبت بیش از حد مجاز 

 رعایت شان کالس 

 

 غیبت:حد مجاز 

 جلسه ۲

 

 قوانین نمره دهی:
 نیم نمره مربوط  ) هر جلسه سه سوال( نمره برای مباحث تدریس شده در هر جلسه کالس است 1.33نمره شامل  19.5امتحان آخر ترم

 خانم دکتر خانمحمدی که در طول جلسات برگزار می کند. Quizبه 

  :1۲نمره حد نصاب قبولی 
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 Neville, Oral & Maxillofacial Pathology, 2016 
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 Maxillofacial Rehabilitation Prosthodontic and surgical manegement of cancer-related, aquired and 

congenital defects of the head and neck. John Beumer III 20/1 (chapter6) 
 Pediatric dentistry: infancy through adolescence, 6th edition 

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


