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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

           

 بسمه تعالي 

ن رد سالمت و بیماری   طرح ردس بافت دندا
 

 

                                                                استخوان و سمان   موضوع درس:

 آسیب شناسي دهان فک و صورت  گروه آموزشي:

  دکتر سمیرا درخشان مدرس:

 استخوان اطراف  شامل سمان ودندان  قسمت های مختلف یبافت شناسآشنایی با  هدف کلي:

 

 اهداف ويژه:
 دانشجویان در پایان دوره می بایست:

 .را بداند استخوانتعریف 
 را بداند. سمان فیتعر

 بندی های مختلف بافت استخوان را بشناسد. انواع مختلف استخوان و تقسیم
 د.بشناسرا استخوان  دهنده لیتشک سلول های

 آشنا باشد. استخوانبا چرخه زندگی سلول تشکیل دهنده 
 شناسد.برا  سماندهنده  لیتشک یسلول ها

 آشنا باشد. سماندهنده  لیسلول تشک یبا چرخه زندگ
 را بداند.استخوان مراحل تشکیل 

 را بداند. سمان لیمراحل تشک
 و سمان در دوره جنینی را بداند.استخوان زمان ایجاد 

 را از لحاظ ساختاری و هیستوپاتولوژیک بشناسد.استخوان ویژگی های 
 را از لحاظ ساختار ذکر کند. سمان یها یژگیو

 تفاوت و اهمیت زمان ایجاد بافت های کلسیفیه در جوانه دندانی را بداند. 
 سمان را با گذر زمان بداند. و استخوان تغییرات 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 آفالین با استفاده از نوید
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 :درسیستم نويد  و ... محتوا و تکلیف

                                                                              پاورپوینت با صدا     د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 یک تکلیف :   که در سامانه قرار داده می شود تعداد تکالیفی -

 هفته 2  زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

آنالين دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  درصورتي که از بسترهای -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالين به دانشجويان را، درج نمايید:
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

                                                                                             ................................                                                                                                                   

 

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره از آزمون پایانی 0.9دل اسوال مع 3ازای هر جلسه صدم نمره و به  25هر تکلیف 

 

  منابع آزمون )امتحان(:

 9و  6، فصول Ten cate  ،2018کتاب بافت شناسی دهان ، 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 ت جدیدمقاال
 کتاب بافت شناسی جان کوئیرا  

 

  :نحوه ارتباط با استاد

  sderakhshan@tums.ac.irگروه آسیب شناسی و ایمیل به ادرس:   بهبه صورت حضوری مراجعه 
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 .نمايیددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته ايد، در اينجا درج 

  sderakhshan@tums.ac.irگروه آسیب شناسی و ایمیل به ادرس:   بهبه صورت حضوری مراجعه                

                                                                                                                                                                                                                                                       ام در سامانه نوید یا ایجاد پی 
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