
 طرح درس بافت دندان در سالمت و بیماری

                                                                 ساختمان جوانه دندانی و مراحل تشکیل دندان   موضوع درس:

                                                               آسیب شناسی دهان و فک و صورت     گروه آموزشی:

                                                                دکتر نازنین مهدوی    رس:مد

 دندان لیو مراحل تشک یساختمان جوانه دندانآشنایی با  هدف کلی:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

  اهداف ویژه:

 دانشجویان در پایان دوره می بایست:

 جوانه دندانی  و بافت های تشکیل دهنده آن را بشناسد.

 مراحل تکامل دهان و تشکیل دهان اولیه  و تمایز آن به دهان تخصصی را بداند.

 دوره جنینی را بداند. زمان ایجاد جوانه دندانی در

 تفاوت در زمان تشکیل و تعداد جوانه دندانی مربوط به دندانهای شیری و دائمی را بداند. 

 ویژگی های جوانه دندانی را از لحاظ ساختار ذکر کند.

 مراحل تشکیل دندان را به صورت کامل بداند.

 اهمیت ترتیب مراحل تشکیل جوانه دندانی را بداند.

 زمان ایجاد بافت های کلسیفیه در جوانه دندانی را بداند. 

 تفاوت های ساختاری و وظایف الیه های مختلف در جوانه دندانی را بداند. 

 سرنوشت نهایی الیه تخصصی که منجر به ایجاد جوانه دندانی شده است را بداند.
 

 

                                                                                                                                                                                                                         یک جلسه دو ساعته تعداد جلسات:

 :روش آموزشی

                                                                                              ن )پاورپوینت به همراه صدا  در سامانه نوید(بصورت آفالی 

                                                                                                             

                                                                                                         بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                  فایل پاورپوینت همراه با صوت ۱  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                  تکلیف ۱   تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 ه از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی ک



                                                                                                             

 سوال چهارگزینه ای در آزمون میان ترم ۴بصورت نحوه ارزشیابی: 

                                                                                                                                                                                                                       

 نمره ۲/۱حدود  نمره برای این مبحث:

                                                                                                                                                                                                                       

 زینه ای در آزمون میان ترمنمره سواالت چهارگنحوه محاسبه نمره کل: 

                                                                                                             

                                                                                                             

 )امتحان(:منابع آزمون 

 Ten Cate’s oral histology, 9th edition,chapter4 

                                                                                             

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

         Human Embryology and Developmental Biology - 5th Edition 

                                                                                          

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

 ازطریق ایمیل
mahdavi@tums.ac.ir-n 

 آسیب شناسی دهان و فک و صورت   همچنین مراجعه حضوری به بخش
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