
 

 

 روزانه سفرم طرح در

 :ترم دندانپزشکی :رشته تحصیلی :تعداد واحد نظری2ترمیمی  عنوان درس: :جلسه شماره

معاینه کلینیکی و رادیوگرافی  :موضوع درس

 پوسیدگی درمانتشخیص و و 

 فریده دارابی تدوین کننده: مواد دندانی ترمیمی و گروه آموزشی: معاینه کلینیکیو تشخیص و درمان پوسیدگیبا نحوه آ شنایی دانشجویان  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «قیقهد»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

         

 ارزیابی بیمار

بیماران را از جهت وجود انواع بیماری 

صحت مورد  %011های واگیردار با 

 ارزیابی قرار دهد.

 Power point استاد+دانشجو سخنرانی دانش شناختی

سه 

جلسه 

0 

 ساعته

 پرسش و پاسخ

 کوئیز

 امتحان نهایی

 
عفونت را بدرستی  روش های کنترل

 بداند و تکار ببرد.
 شناختی

 دانش

 وکاربردی
     

 معاینه کلینیکی
صحت  %08روش های معاینه دندانها  را تا 

 ببرد. نام 
      دانش شناختی

 
 %08عالئم کلینیکی پوسیدگی دندانی را با 

 صحت توضیح دهد
      دانش شناختی

 
روند پیشرفت پوسیدگی را در سطوح 

 ندانی بداندمختلف د
      دانش شناختی

         

 
 %088نکات مهم در معاینه بافت نرم را با 

 صحت شرح دهد.
      دانش شناختی

 
نکات مهم در معاینه لثه و پریودنشیوم را با 

 صحت شرح دهد. 088%
      دانش شناختی

         

         

         



 

 

 :ترم دندانپزشکی :رشته تحصیلی :تعداد واحد نظری2ترمیمی  عنوان درس: :جلسه شماره

معاینه کلینیکی و رادیوگرافی  :موضوع درس

 پوسیدگی درمانتشخیص و و 

 فریده دارابی تدوین کننده: مواد دندانی ترمیمی و گروه آموزشی: معاینه کلینیکیو تشخیص و درمان پوسیدگیبا نحوه آ شنایی دانشجویان  اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

ف اهدارئوس مطالب )

 (جزئی

 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «قیقهد»

 شیوه ارزشیابی و

 فعالیت های تکمیلی

 

 

 

 %011آزمون های وایتالیتی پالپ را  با 

 صحتنام ببرد

 

 

 شناختی

 

 

 دانش

 

 

 سخنرانی و بحث

 

 

 استاد+دانشجو

 

 

 
Power point 

 

 

 

 

 

 پرسش و پاسخ

 کوئیز

 امتحان نهایی

      دانش  شناختی تست حرارتی را توضیح دهد 

 تست های حیاتی پالپ
صحت  %01کاربرد این تست را با 

 توضیح دهد.
 شناختی

دانش 

 وکاربردی
     

 
صحت شرح  %01کی را با تست الکتری

 دهد
      دانش شناختی

 
صحت  %01موارد کاربرد این تست را با 

 توضیح دهد.
 شناختی

دانش 

 وکاربردی
     

 
صحت توضیح  %01کویتی تست را  

 دهد.
       

 
صحت  %01موارد کاربرد این تست را با 

 توضیح دهد.
 شناختی

دانش 

 وکاربردی
     

 
را در روش  موارد مثبت و منفی کاذب

 های مختلف بداند
      دانش شناختی
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 روزانه سفرم طرح در

 ترم: دندانپزشکی رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری2ترمیمی  عنوان درس: جلسه شماره:

معاینه کلینیکی و رادیوگرافی  موضوع درس:

 پوسیدگی درمانتشخیص و و 

 تدوین کننده: گروه آموزشی: آ شنایی دانشجویان با نحوه معاینه کلینیکیو تشخیص و درمان پوسیدگی اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (هداف جزئیارئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

 معاینه رادیو گرافی
عالئم رادیوگرافی پوسیدگی پیت و فیشور را با 

 صحت نام ببرد 08%
 دانش یشناخت

 

 

 سخنرانی و بحث

 

 

 استاد+دانشجو

 

 

 
Power point 

 

 

 

 

 

 

 پرسش و پاسخ

 کوئیز

 امتحان نهایی

 
عالئم رادیوگرافی پوسیدگی سطوح صاف را با 

 صحت نام ببرد 08%
      دانش شناختی

 
پوسیدگی سطوح دندانی را در کلیشه 

 رادیوگرافی تشخیص دهد
       شناختی

 

ذب در انواع موارد منفی و مثبت کا

 رادیوگرافی ها را بداند.

 

      دانش شناختی

 
انواع کلیشه های مورد نیاز در تشخیص 

 پوسیدگی دندانها را نام ببرد.
      دانش شناختی

 
زمان تهیه رادیوگرافی مجدد را در بیماران 

 مختلف تشخیص دهد.
       شناختی

 
تشخیص افتراقی لوسنسی پوسیدگی را با 

 صحت بیان کند. %01با  موارد دیگر
       شناختی

         

         

         



 

 

 ترم: دندانپزشکی رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری2ترمیمی  عنوان درس: جلسه شماره:

معاینه کلینیکی و رادیوگرافی  موضوع درس:

 پوسیدگی درمانتشخیص و و 

 تدوین کننده: گروه آموزشی: آ شنایی دانشجویان با نحوه معاینه کلینیکیو تشخیص و درمان پوسیدگی اهداف کلی:

  فعالیت های حین تدریس فعالیت های قبل از تدریس:
فعالیت های بعد از 

 تدریس

 (هداف جزئیارئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»

شیوه ارزشیابی و 

 فعالیت های تکمیلی

         

 طرح درمان

طرح درمان پوسیدگی اولیه را در افراد با 

صحت  %01ریسک پایین پوسیدگی با 

 توضیح دهد.

 دانش شناختی

 

 

 سخنرانی و بحث

 

 

 استاد+دانشجو

 

 

 
Power point 

 

 

 

 

 

 پرسش و پاسخ

 کوئیز

 اییامتحان نه

 

طرح درمان پوسیدگی اولیه را در افراد با 

صحت  %01ریسک  باالی پوسیدگی با 

 توضیح دهد.

      دانش شناختی

 
 %01ریسک فاکتور های پوسیدگی را با

 صحت شرح دهد
      دانش شناختی

 

طرح درمان پوسیدگی ها را بر اساس 

میزان پوسیدگی و ریسک فاکتور های بیمار 

 تشخیص دهد

       شناختی

 
صحت نام  %01توالی طرح درمانها را با 

 ببرد.
      دانش شناختی
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