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 ريزاوٍ سفرم طرح در

 پًسیدگی دوداوی مًضًع درس: ترم: دوداوپسشکی رشتٍ تحصیلی: 1 تعداد ياحد: نظری1ترمیمی  عىًان درس: جلسٍ شمارٌ:

 فریدٌ دارابی تديیه کىىدٌ: ترمیمی ي مًاد دوداوی گريٌ آمًزشی: آشىایی داوشجًیان با پًسیدگی دوداوی ، اتیًلًشی ي پیشگیری آن اَداف کلی:

  فعالیت َای حیه تدریس فعالیت َای قبل از تدریس:
فعالیت َای بعد از 

 تدریس

 (اَداف جسئیرئًس مطالب )
 َدف َای رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خًاَد بًد
 وحًٌ ارائٍ درس طبقٍ حیطٍ

 استاد

 داوشجً

 -رساوٍ -ريش َا

 يسیلٍ

 زمان

 «دقیقٍ»

شیًٌ ارزشیابی ي 

 یفعالیت َای تکمیل

 کلیات
پوسیذگی دنذانی  و پالک دنذانی را مطابق رفرنس با  *

 سخٌراًی ،پرسص ٍ پاسخ داًص ضٌاختی %درستی بیان کنذ011

 استاد+دانطجو

 

 

 Lap Topپروشکتور،اسالیذ،

 

جلسه سه 

یک 

 ساعته

 

 

 پرسص ٍ پاسخ

 کَئیس

 اهتحاى ًهایی

 

اپیذمیولوژی و نظریات مختلف در مورد علل پوسیذگی 

 % صحت بیان کنذ01را با 

 

      داًص ضٌاختی 

پوسیدگی را مطایق رفرنس  با حد اقل اساس بوم ضناختی  

 %صحت بیان کند09
      داًص ضٌاختی 

علل ایجاد پوسیذگی و  آشنایی با

 محیط زیست عوامل پوسیذگی زا

 

 % درستی بیان کنذ01عوامل ایجاد کننذه پوسیذگی را با 

 
      داًص ضٌاختی 

 

 %  به زبان خود بیان کنذ01حل ایجاد پالک را با مرا

 
      فهن ضٌاختی 

 

اجتواعات پالک وهحیط زیست آنها را هطابك رفرنس با 

 %درستی توضیح دهذ011

 
      داًص ضٌاختی 

خصوصیات بالینی پوسیذگی آشنایی با 

 ها

 

خصوصیات بالینی ضایعات پوسیذه وجایگاه بالینی آغاز 

% 01انواع پوسیذگی هطابك رفرنس تا پوسیذگی را برای 

 صحت بیاى کنذ

 

      داًص ضٌاختی 



 

 پًسیدگی دوداوی مًضًع درس: ترم: دوداوپسشکی رشتٍ تحصیلی: 1 تعداد ياحد: نظری1ترمیمی  عىًان درس: جلسٍ شمارٌ:

 فریدٌ دارابی تديیه کىىدٌ: ترمیمی ي مًاد دوداوی گريٌ آمًزشی: آشىایی داوشجًیان با پًسیدگی دوداوی ، اتیًلًشی ي پیشگیری آن اَداف کلی:

  فعالیت َای حیه تدریس فعالیت َای قبل از تدریس:
فعالیت َای بعد از 

 تدریس

 (اَداف جسئیرئًس مطالب )
 َدف َای رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خًاَد بًد
 وحًٌ ارائٍ درس طبقٍ حیطٍ

 استاد

 داوشجً

 -رساوٍ -ريش َا

 يسیلٍ

 زمان

 «دقیقٍ»

شیًٌ ارزشیابی ي 

 یفعالیت َای تکمیل

پوسیذگی عاج و هینا را بر اساس رونذ پیطرفت از هن  

 تفکیک نوایذ
      فهن ضٌاختی

خصوصیات بالینی پوسیذگی شنایی با آ

 ها
%  صحت 01خصوصیات پوسیذگی پیت و فیشور را با 

 توضیح دهذ
 ٍ پاسخ سخٌراًی ،پرسص فهن داًص 

 استاد+دانطجو

 

 

 Lap Topپروشکتور،اسالیذ،

 

جلسه سه 

یک 

 ساعته

 

 

 

 
%  صحت 01خصوصیات پوسیذگی سطوح صاف را با 

      فهن داًص  توضیح دهذ

 
%  صحت 01خصوصیات پوسیذگی سطوح ریشه را با 

      فهن داًص  توضیح دهذ

         

 
% 01پیطرفت ضایعات پوسیذگی را هطابك رفرنس با 

      داًص ضٌاختی  درستی بیاى نوایذ

 
بر اساس محل پوسیذگی چگونگی پیشرفت آن را 

 ضٌاختی  تشخیص دهذ
بکار 

 بستي
     

         

         

         

         

         

 هذت جلسه: عرصه آهَزش: تاریخ تٌظین: ecneirsatraکتاب  هٌابع :
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 ريزاوٍ سفرم طرح در

 پًسیدگی دوداوی مًضًع درس: ترم: دوداوپسشکی رشتٍ تحصیلی: 1 تعداد ياحد: نظری1ترمیمی  عىًان درس: جلسٍ شمارٌ:

 فریدٌ دارابی تديیه کىىدٌ: ترمیمی ي مًاد دوداوی آمًزشی:گريٌ  آشىایی داوشجًیان با پًسیدگی دوداوی ، اتیًلًشی ي پیشگیری آن اَداف کلی:

  فعالیت َای حیه تدریس فعالیت َای قبل از تدریس:
فعالیت َای بعد از 

 تدریس

 (اَداف جسئیرئًس مطالب )
 َدف َای رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خًاَد بًد
 وحًٌ ارائٍ درس طبقٍ حیطٍ

 استاد

 داوشجً

 -رساوٍ -ريش َا

 يسیلٍ

 زمان

 «دقیقٍ»

شیًٌ ارزشیابی ي 

 فعالیت َای تکمیلی

اسیب شناسی تشخیص و درمان 

 پوسیذگی

 

% 01آسیب ضناسی و بافت ضناسی پوسیذگی هینا را با 

 سخٌراًی ،پرسص ٍ پاسخ داًص ضٌاختی صحت بیاى نوایذ

 استاد+دانطجو

 

 

 Lap Topپروشکتور،اسالیذ،

 

جلسه سه 

یک 

 ساعته

 

 

 

 
% صحت 01آسیب ضناسی و بافت ضناسی پوسیذگی با 

      داًص ضٌاختی بیاى نوایذ 

 
% 01روش های تطخیص پوسیذگی را در پیت و فیطور با 

      فهن ضٌاختی صحت ضرح دهذ

 
روش های تطخیص پوسیذگی را در سطوح پروگسیوال را 

      فهن ضٌاختی % صحت ضرح دهذ01با 

 
ذگی را در سطوح صاف دیگررا روش های تطخیص پوسی

      فهن ضٌاختی % صحت ضرح دهذ01با 

 
بافته های بالیٌی را در هرحله اٍلیه 

 پَسیذگی قبل از کَیتیطي  ًام ببرد
      داًص ضٌاختی

 
بافته های بافت ضٌاسی را در هرحله اٍلیه 

 پَسیذگی قبل از کَیتیطي  ًام ببرد
      داًص ضٌاختی

 
پَسیذگی یافته های در هراحل هختلف 

 کلیٌیکی را با بافت ضٌاسی هقایسه ًوایذ
      قضاٍت ضٌاختی

         

 هذت جلسه: عرصه آهَزش: تاریخ تٌظین: هٌابع :

«                                                                      دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطٍ عاطفی )وگرشی ي...( -2«                                 داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطٍ شىاختی -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطٍ ريان حرکتی  -3



 

 

 

 ريزاوٍ سفرم طرح در

 پًسیدگی دوداوی مًضًع درس: ترم: دوداوپسشکی رشتٍ تحصیلی: 1 تعداد ياحد: نظری1ترمیمی  عىًان درس: جلسٍ شمارٌ:

 فریدٌ دارابی تديیه کىىدٌ: ترمیمی ي مًاد دوداوی گريٌ آمًزشی: آشىایی داوشجًیان با پًسیدگی دوداوی ، اتیًلًشی ي پیشگیری آن اَداف کلی:

  دریسفعالیت َای حیه ت فعالیت َای قبل از تدریس:
فعالیت َای بعد از 

 تدریس

 (اَداف جسئیرئًس مطالب )
 َدف َای رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خًاَد بًد
 وحًٌ ارائٍ درس طبقٍ حیطٍ

 استاد

 داوشجً

 -رساوٍ -ريش َا

 يسیلٍ

 زمان

 «دقیقٍ»

شیًٌ ارزشیابی ي 

 فعالیت َای تکمیلی

ًقص عَاهل هختلف در فعالیت 

 پَسیذگی

 هت عووهی را دراستعذاد پوسیذگی بیاى کنذنقص سال

 
 سخٌراًی ،پرسص ٍ پاسخ داًص ضٌاختی

 استاد+دانطجو

 

 

 Lap Topپروشکتور،اسالیذ،

 

جلسه سه 

یک 

 ساعته

 

 

 

 

نقص  جنسیت ، سیگار، الکل را دراستعذاد پوسیذگی  با 

 % صحت بیاى کنذ01

 

      داًص ضٌاختی

 

% صحت 01سیذگی با نقص هبساى فلورایذ را دراستعذاد پو

 بیاى کنذ

 

      داًص ضٌاختی

 

نقص  کیفیت ترهین ها و درهانهای دنذانپسضکی و ترتیب 

 % صحت بیاى کنذ01دنذانها را دراستعذاد پوسیذگی با 

 

      داًص ضٌاختی

 پیطگیری از پَسیذگی

% 01راههای تاثیر  فلورایذ را درپیطگیری از پوسیذگی با 

 صحت بیاى کنذ

 

      داًص ضٌاختی

 

% صحت بیاى 01نقص  بساق را درپیطگیری از پوسیذگی با 

 کنذ

 

      داًص ضٌاختی

جلسه سه  Lap Topپروشکتور،اسالیذ، استاد+دانطجو سخٌراًی ،پرسص ٍ پاسخ داًص ضٌاختی% صحت 01نقص  بهذاضت را درپیطگیری از پوسیذگی با  

یک 
 



 

 پًسیدگی دوداوی مًضًع درس: ترم: دوداوپسشکی رشتٍ تحصیلی: 1 تعداد ياحد: نظری1ترمیمی  عىًان درس: جلسٍ شمارٌ:

 فریدٌ دارابی تديیه کىىدٌ: ترمیمی ي مًاد دوداوی گريٌ آمًزشی: آشىایی داوشجًیان با پًسیدگی دوداوی ، اتیًلًشی ي پیشگیری آن اَداف کلی:

  دریسفعالیت َای حیه ت فعالیت َای قبل از تدریس:
فعالیت َای بعد از 

 تدریس

 (اَداف جسئیرئًس مطالب )
 َدف َای رفتاری:

 فراگیر پس از پایان درس قادر خًاَد بًد
 وحًٌ ارائٍ درس طبقٍ حیطٍ

 استاد

 داوشجً

 -رساوٍ -ريش َا

 يسیلٍ

 زمان

 «دقیقٍ»

شیًٌ ارزشیابی ي 

 فعالیت َای تکمیلی
 بیاى کنذ

 

 

 

 ساعته 

 

 

 
%درستی بیاى 011نترل پوسیذگی را با درهانهای ترهیوی ک

      داًص ضٌاختی کنذ

         

         

         

 


