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گروه آموزشی
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9۸/۱۱/20

جنین شناسی سر و گردن سر و صورت-تشکیل بافت مزانشیمی و ارتباطات سلولی

دکتر مهدوی

یکشنبه

9۸/۱۱/27

ساختمان جوانه دندانی و مراحل تشکیل دندان

دکتر مهدوی

یکشنبه

9۸/۱2/۴

بافت شناسی دندان (عاج-مینا)

دکتر درخشان-دکتر مرادی

یکشنبه

9۸/۱2/۱۱

 -بیولوژی عاج و مینا

دکتر درخشان-دکتر مرادی
()integrated

یکشنبه

9۸/۱2/25

پالپ-پریودنشیوم

دکتر کردونی

یکشنبه

99/۱/۱7

ساختمان استخوان-سمان

دکتر درخشان

یکشنبه

99/۱/2۴

مخاط دهان

دکتر درخشان

یکشنبه

99/۱/3۱

بافت شناسی غدد بزاقی

دکتر مهدوی

یکشنبه

99/2/7

شناخت پوسیدگی و مکانسیم ایجاد آن-جنبه های هیستوپاتولوژیک پوسیدگی

یکشنبه

99/2/۱۴
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یکشنبه

99/2/2۱

اپیدمیولوژی پوسیدگی دندان-روشهای کنترل و پیشگیری از پوسیدگی در فرد و در سطح جامعه

یکشنبه

99/2/2۸

تشخیص رادیوگرافیک پوسیدگی-رادیوگرافی ناهنجاریهای تکاملی دندان

یکشنبه

99/3/۱۱

پوسیدگی های  ECC rampantو راههای پیشگیری-نقش تغذیه در پوسیدگی دندان

دکتر بقالیان

یکشنبه

99/3/۱۸

ناهنجاریهای تکاملی و نقایص ساختمان دندان-تغییر رنگ های دندانی

دکتر بقالیان

دکتر ولی زاده
دکتر متوسلیان
دکتر احمدی()۱3-۱۴
دکتر محبی
دکتر مساوات
دکتر خیراندیش

یکشنبه

99/3/25

مشاهده الم های بافت شناسی (عملی)

آسیب شناسی عمومی

یکشنبه

99/۴/۱

مشاهده الم های بافت شناسی (عملی)

آسیب شناسی عمومی

روش های تدریس:


سخنرانی



پرسش و پاسخ



استفاده از )(power point



جلسه مربوط به بیولوژی عاج و مینا بصورت  integratedبا حضور استاد مربوطه گروه آسیب شناسی و گروه دندانپزشکی ترمیمی
برگزار می گردد



دو جلسه بصورت عملی جهت مشاهده المهای بافت شناسی برگزار می شود

وظایف دانشجو:



حضور به موقع و پیش از استاد در کالس
حضور فعال در پرسش و پاسخ کالسی

وظایف استاد:


حضور به موقع در کالس



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

روش های ارزیابی دانشجو:
امتحان پایان ترم
مقررات:
عدم غیبت بیش از حد مجاز
حد مجاز غیبت:


 3جلسه نظری



در مورد کالسهای عملی غیبت مجاز نمی باشد

قوانین نمره دهی:


قسمت نظری معادل  ۱7نمره در امتحان پایان ترم



قسمت عملی  3نمره



نمره ی قبولی  ۱2می باشد.
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