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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 درس:اطالعات 

دوم نیم سال:                                              گروه آسیب شناسي دهان و فک و صورت   گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

۱۴۰۰-۱۳۹۹ 

 بافت دندان در سالمت و بیماریدرس: عنوان

  كد درس:

 عملي:                 كارگاهي:                *عملي: -نظری:               نظری                 :۱واحدو تعداد نوع 

 دكتر نازنین مهدوینام مسؤول درس: 

 -دكتر احمدی-دكتر متوسلیان -دكتر ولي زاده -دكتر كردوني -دكتر مرادی-دكتردرخشان -دكتر مهدویمدرسان:  مدرس/ 

 بقالیان دكتر -گروه رادیولوژی -محبيدكتر 

 باكتری شناسي نظری: زمانهم /نیازپیش

 دكتری عمومي دندانپزشکي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استادیار رتبه علمي:

 آسیب شناسي دهان و فک و صورت رشته تخصصي:

 گروه آسیب شناسي دهان و فک و صورت محل كار:

 ۰۲۱-۸۸۳۵۱۱۶۳تلفن تماس:

 n-mahdavi@tums.ac.irالکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 (ساعت عملي ۴ساعت نظری و  ۲۸نظری و عملي شامل تعداد واحدهای مصوب. ) عملي به تفکیک -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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، نحوه ایجاد پوسیدگی و راههای  آشنایی با ویژگیهای بافت شناسی و ساختاری بافتهای دهان و دندان در حالت سالمت و بیماری:  درس یکل فیتوص

 پیشگیری از آن

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 ن در شرایط سالمت و تشخیص ویژگیهای بافت شناسی و رادیولوژیک و بیولوژیک بافتهای دهان و دندا توانایی

  تمیز برخی ضایعات و مشکالت آنها

 خصوص پیشگیری از پوسیدگی شامل اصالح عادات غذایی منجر به پوسیدگی سب مهارت الزم درک 

  برخورد صحیح با ضایعات بسیار  پوسیدگیهای دندانی وهنگام احساس مسئولیت در قبال بیماران به جهت تشخیص زود
  شایع دهانی از جمله ضایعات تحریکی

 : 1آموزشی رویکرد

 ۳تركیبي  حضوری   ۲مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   بر سناریو  یادگیری مبتني 

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید

 :درس میتقو

 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 تکلیف ) مطابق طرح درس( دکتر مهدوی 

جنین شناسی سر و گردن - آفالین -مجازی

 سر و صورت
تشکیل بافت مزانشیمی و -

 ارتباطات سلولی

۱ 

 تکلیف ) مطابق طرح درس( دکتر مهدوی
ساختمان جوانه دندانی و  آفالین -مجازی

 مراحل تشکیل دندان
۲ 

-دکتر درخشان
 دکتر مرادی

 تکلیف ) مطابق طرح درس(
-عاج)بافت شناسی دندان  آفالین -مجازی

 (مینا

۳ 

-دکتر درخشان
 دکتر مرادی

 تکلیف ) مطابق طرح درس(
 بیولوژی عاج و مینا - آفالین -مجازی

 

۴ 

 درس( تکلیف ) مطابق طرح دکتر کردونی
 پالپ- آفالین -مجازی

 پریودنشیوم-

۵ 

 تکلیف ) مطابق طرح درس( دکتر درخشان
 ساختمان استخوان- آفالین -مجازی

 سمان-

۶ 

 7 مخاط دهان آفالین -مجازی تکلیف ) مطابق طرح درس( دکتر درخشان

 ۸ بافت شناسی غدد بزاقی آفالین -مجازی تکلیف ) مطابق طرح درس( دکتر مهدوی

 ولی زادهدکتر 
 دکتر متوسلیان

 تکلیف ) مطابق طرح درس(

شناخت پوسیدگی و - آفالین -مجازی

 مکانسیم ایجاد آن
جنبه های هیستوپاتولوژیک -

 پوسیدگی

۹ 

 تکلیف ) مطابق طرح درس( دکتر احمدی
روشهای مختلف تشخیص  آفالین -مجازی

 پوسیدگی
۱۰ 
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 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 تکلیف ) مطابق طرح درس( دکتر محبی
اپیدمیولوژی پوسیدگی - آفالین -مجازی

 دندان
۱۱ 

 تکلیف ) مطابق طرح درس( گروه رادیولوژی

تشخیص رادیوگرافیک - 

 پوسیدگی
رادیوگرافی ناهنجاریهای -

 تکاملی دندان

۱۲ 

 تکلیف ) مطابق طرح درس( دکتر بقالیان

 ECCپوسیدگی های - کالس وارونه
rampant  و راههای

 پیشگیری
نقش تغذیه در پوسیدگی -

 دندان

۱۳ 

 تکلیف ) مطابق طرح درس( دکتر بقالیان
ناهنجاریهای تکاملی و - کالس وارونه

 نقایص ساختمان دندان
 تغییر رنگ های دندانی-

۱۴ 

آسیب گروه 

دانشکده شناسی 

 پزشکی
 

مشاهده الم های بافت  

 (عملی)شناسی

۱۵ 

آسیب گروه 

دانشکده شناسی 

 پزشکی
 

مشاهده الم های بافت  

 (عملی)شناسی

۱۶ 

    ۱7 

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

در موعد ، انجام تکالیف در كالس درس منظمحضور نظیر  و انتظاراتي  در طول دوره است. وظایف دانشجوعمومي  فیوظا منظور

 1كالسهای برنامهو مشاركت فعال در مقرر، مطالعه منابع معرفي شده 

 دانشجو:  یابیارز روش

 /تركیبي     ۲تراكمي(ذكر نوع ارزیابي )تکویني :                     

 آزمون میان ترم و پایان ترم به همراه نمرات تکالیفذكر روش ارزیابي دانشجو : 

 رات تکالیف(نمره میان ترم)شامل نمره امتحان میان ترم و نم ۵/۸: دانشجو نهایي ذكر سهم ارزشیابي هر روش در نمره 

 ۵/۸  ( نمره امتحان پایان ترم)شامل نمره امتحان پایان ترم و نمرات تکالیف 

 ۳ نمره مربوط به امتحان عملي 

                                                           
  های آموزشي اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند.توانند در همه انواع دورهاین وظایف مصادیقي از وظایف عمومي هستند و  مي. ۱

 . باشدتراكمي  سهم ارزیابيارزیابي تکویني بیش از سهم  ،مجازی يآموزش رویکرددر . ۲
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  :منابع

 :كتب( الف      

 
 Ten Cate’s oral histology,9th edition 

 White SC, Pharaoh MJ. Oral Radiology, Principles and Interpretation.8 the Ed. 

 Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 3rd Edition. Ole Fejerskov (Editor), Bente 

Nyvad (Editor), Edwina Kidd (Editor); Chapters 4 and 22. 

 

  2019پینکهام  3، فصل 2016مکدونالد 

  نوش ،دکتر احمد رضا طالیی پوررادیو لوژی دهان فک و صورت :دکتر حوریه باشی زاده ،دکتر مهرداد پنج 

 

 :مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


