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  اهداف کلی:

 

ناهنجاری های تکاملی و نقایص ساختمان دندان، تغییر رنگ های دندانی، تغییر رادیولوژیک نقایص ساختمان، آشنایی با 

 درمان آن هاو  در ناحیه ی دهان و فک و صورت ضایعات رشدی تکاملی و سندرم ها
 

    اهداف اختصاصی:

 بین آنها: توانایی تشخیص و تمیز ضایعات ذکر شده و افتراق حیطه شناختی  

  حیطه رفتاری: کسب مهارت الزم در جهت برخورد با انواع 

 ضایعات  اختالالت شایع دندانی و  حیطه عاطفی: احساس مسئولیت در قبال بیماران به جهت تشخیص زود هنگام

  بیماران مربوطهو برخورد صحیح بارشدی تکاملی 
 

 

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

 ، دکتر کردونیبقالیان، دکتر پادگانه، دکتر خیر اندیش، دکتر  نیاکانجلسه، دکتر ۱۴

 

سخنرانی آفالین با استفاده از ابزارهای کمک آموزشی بصری )پاورپوینت صدا گذاری و آپلود شده در  روش های تدریس:

 سامانه نوید (



 
 مطالعه و پاسخگویی به سواالت مدرسین :وظایف دانشجو

 

  وظایف استاد:

تعریف و با نکات تازه و متناسب با مبحث ارائه شده در برنامه ی درسی صدا گذاری شده استفاده از پاورپونیت های جذاب

 تکلیف و بازخورد به دانشجویان.

 

 و تکالیف آپلود شده سیستم نوید پایان ترمامتحان روش های ارزیابی دانشجو: 

 

 ()سیاست های کلی دوره مقررات:

 لحاظ کردن نمره تکلیف به تکالیف ارسال شده در بازه زمانی مقرر
 

 - حد مجاز غیبت:

 

  قوانین نمره دهی:

 

گزینه ای آخر ترم  ۴امتحان نمره مربوط به  ۱۷نمره از نمره نهایی به تکالیف ارسال شده اختصاص دارد و بقیه  ۳

 می باشد.
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 رادیو لوژی دهان فک و صورت :دکتر حوریه باشی زاده ،دکتر مهرداد پنج نوش ،دکتر احمد رضا طالیی پور  .5

6. Neville Oral and Maxillofacial Pathology, Fourth Edition, 2016 

7. contemporary  oral and maxilla facial surgery_peterson+ اسالیدهای ارائه شده در کالس   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 نمره تکالیف مدرس عنوان

 نمره ۱ دکتر بقالیان ناهنجاریهای تکاملی و نقایص ساختمان دندان

 دکتر بقالیان ناهنجاریهای تکاملی و نقایص ساختمان دندان

 دکتر بقالیان تغییر رنگهای دندانی

 دکتر بقالیان دندانیتغییر رنگهای 

 - دکتر خیر اندیش تغییر رادیولوژیک نقایص ساختمان دندان

 نمره۰.۵ دکتر سرمدی سندرم ها و شکاف کام و لب

 دکتر سرمدی سندرم ها و شکاف کام و لب

 نمره ۰.۵ دکتر طاهره پادگانه تشخیص و درمانهای جراحی شکاف کام و لب

 طاهره پادگانهدکتر  تشخیص و درمانهای جراحی شکاف کام و لب

 نمره ۰.۵ دکتر نیاکان درمان پروتزی ناهنجاریهای فک و صورت

 دکتر نیاکان درمان پروتزی ناهنجاریهای فک و صورت

 نمره ۰.۵ دکتر کردونی ضایعات رشدی تکاملی

 دکتر کردونی ضایعات رشدی تکاملی

 دکتر کردونی ضایعات رشدی تکاملی


