
 

 پردیس -پوسیدگی شناسی انگلیسی 

 پوسیدگی شناسی انگلیسی  نام واحد:

 جامعه نگر-رادیولوژی-ترمیمی-آسیب شناسی-دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی:

 4دانشجویان دندانپزشکی  ترم  دانشجویان هدف:

استاد  موضوع جلسه منابع

 درس

 تاریخ

ف
دی

ر
 

 

Ten Cate’s Oral Histology: Development, Structure and Function,2018,  ساختمان جوانه دندانی و مراحل تشکیل

 دندان

 دکتر

نازنین 

 مهدوی

27/11/97 1  

Ten Cate’s Oral Histology: Development, Structure and Function,2018,  ساختمان جوانه دندانی و مراحل تشکیل

 دندان

 دکتر

نازنین 

 مهدوی

4/12/97 2  

Ten Cate’s Oral Histology: Development, Structure and Function,2018, )دکتر بافت شناسی دندان ) عاج، مینا، سمان 

نازنین 

 مهدوی

11/12/97 3  

      Ten Cate’s Oral Histology: Development, Structure and Function,2018, 

                                                      Chapter: 8,9 

 

 دکتر بافت شناسی دندان ) عاج، مینا، سمان(

سمیرا 

 درخشان

18/12/97 4  

Ten Cate’s Oral Histology: Development, Structure and Function,2018, 

Chapter: 8,9 

 

دندان بررسی الم های جوانه دندانی و 

 خشک

 دکتر

سمیرا 

 درخشان

25/12/97 5  

Art and Science of operative dentistry, 2019 

Chapter: 1 

Fundamentals of Operative Dentistry, Schwartz R.S. 

Chapter: 1 

 

 دکتر فریبا بیولوژی عاج، مینا، سمان

 متوسلیان
17/01/98 6  

Art and Science of operative dentistry, 2019 

Chapter: 2,3 

 

دکتر الهام  روش های تشخیص پوسیدگی

 احمدی

24/01/98 7  

Art and Science of operative dentistry, 2019 

Chapter: 2 

 

 

دکتر سارا  شناخت پوسیدگی و مکانیسم ایجاد آن

 ولی زاده

07/02/98 8  

Art and Science of operative dentistry, 2019 

Chapter: 2 

 

 

دکتر سارا  جنبه های هسیتوپاتولوژیک پوسیدگی

 ولی زاده

14/02/98 9  

Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

 

2. Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 

 

روش های پیشگیری از پوسیدگی در سطح 

 PRRفرد شامل فیشور سیالنت و 

دکتر روشنک 

 منتظری

21/02/98 1

0 

 

Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

 

2. Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 

 

فلورایدتراپی و بهداشت دهان و پوسیدگی 

در کودکان و راه  ECCو  rampantهای 

 های پیشگیری ودرمان آن

 دکتر غزاله 

 بنی ابراهیمی
28/02/98 1

1 

 

Oral Radiology,Principles and Interpretation.White S.C; Pharoah M.J.2014 دکتر زهرا  تشخیص رادیوگرافی پوسیدگی 

 غنچه

04/03/98 1

2 

 

 Dental Caries: The Disease and its Clinical مطرح  شده در کالس درس و مطالب 

Management, 3rd Edition. Ole Fejerskov (Editor), Bente Nyvad (Editor), 

Edwina Kidd (Editor); Chapters 4 and 22 . 

اپیدمیولوژی پوسیدگی و روش های کنترل 

 سطح جامعهو پیشگیری در 

دکتر سیمین 

 زهرا محبی

11/03/98 1

3 

 



 

 

 روش ارزشیابی:

 

 quiz-امتحان کتبی پایان ترم

 

 

 

 

 

 Dental Caries: The Disease and its Clinical مطرح  شده در کالس درس و مطالب 

Management, 3rd Edition. Ole Fejerskov (Editor), Bente Nyvad (Editor), 

Edwina Kidd (Editor); Chapters 4 and 2 

روش های کنترل اپیدمیولوژی پوسیدگی و 

 و پیشگیری در سطح جامعه

 دکتر سیمین 

 زهرا محبی

18/03/98 1

4 

 


