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)ساعت نظري17(براي یک دوره درس کامل، 
میکرب شناسیگروه آموزشی:پزشکیدانشکده:

باکتري شناسی-دکتراحصیلی:تيرشتهو مقطع 
-نیاز:پیشنظريد:نوع واح1تعداد واحد:میکروب شناسی دهان و دنداننام درس: 

گروه میکروبشناسیمکان برگزاري:12-10ز یکشنبهزمان برگزاري کالس: رو
درباندکتر مسئول درس:نفر4تعداد دانشجویان:

، دکتر پناهنده، دکتر اسماعیل نژادزرگردکتردکتر دربان،مدرسین (به ترتیب حروف الفبا):
(لطفا شرح دهید)شرح دوره:

ثر بر رشد آنها و همچنین نقش میکروب ها در دانشجویان با اکولوژي، میکروفلور و فاکتورهاي مواین درس در 
میکروبی و میکروبیولوژي پوسیدگی، ژنژیویت (التهاب لث)، پریودونتیت و سایر بیماري هاي كتشکیل و تکامل پال

دهان آشنا می شوند.

(لطفا شرح دهید)هدف کلی: 
شناخت بیولوژي فلور دهان و نقش آنها در سالمت و بیماري هاي دهان و دندان

(در واقع همان اهداف کلی طرح درس است)بینابینی:اهداف 

اکولوژي و میکروفلور حفره دهان.1
فاکتورهاي موثر در رشد میکروارگانیسم ها در حفره دهان.2
و پالك میکروبیPellicleچگونگی تشکیل .3
نقش پالك میکروبی در بیماري هاي دهان و دندان .4

راهکارهاي کنترل پالك میکروبی
لوژي و پاتوژنز پوسیدگی دندانمیکروبیو

میکروبیولوژي و پاتوژنز بیماري هاي پریودنتال .5
(ژنژیویت، پریودنتیت مزمن، نکروزه و مهاجم...)

پاتوژنز عفونت هاي اندودونتیک
عفونت هاي ویروسی و قارچی دهان

تشخیص آزمایشگاهی عفونت هاي حفره دهان
کنترل عفونت در دندانپزشکی.6

س:هاي تدریشیوه
پرسش و پاسخسخنرانی برنامه ریزي شدهسخنرانی

)TBLیادگیري مبتنی بر تیم()PBLیادگیري مبتنی بر حل مسئله(بحث گروهی
----------------- (لطفاً نام ببرید)سایر موارد
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(لطفا شرح دهید)وظایف و تکالیف دانشجو:
یش آمده داشته باشد و نسبت به تکالیف داده شده دانشجو می بایست حضور فعال در کالس و مباحث پ

آمادگی قبلی دانشجو براي مباحث ذکرشده براساس سرفصل ، کوشا باشد. از دیگر وظایف دانشجویان
دروس، جستجو و تحقیق در مورد مباحث ارائه شده براساس تشخیص مدرس و ارائه سخنرانی مازاد بر 

سرفصل درس مربوطه می باشد. 

وسایل کمک آموزشی:  
پروژکتور اسالیدخته و گچتوایت برد

---- ---------- ببرید)لطفاً نام(سایر موارد
(از نمره کل):درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 
نمرهدرصد50آزمون پایان ترمدرصد نمره25آزمون میان ترم 

نمرهدرصد15س شرکت فعال در کالنمرهدرصد10انجام تکالیف 
---------- ببرید) ناماً لطفسایر موارد (

نوع آزمون
غلط- صحیحجور کردنیايچندگزینهپاسخ کوتاهتشریحی

----------- (لطفا نام ببرید)سایر موارد

:(لطفا نام ببرید): منابع پیشنهادي براي مطالعه
:منابع انگلیسی-

چاپی
1. Marsh PD, Martin MV (Lastest Edition) Oral Microbiology, Churchill Livingston

اینترنتی

منابع فارسی:
چاپی

اینترنتی
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ي درسارائهکلیات جدول هفتگی
استاد مربوطعنوان مطالبجلسه

درباندکتر اکولوژي و میکروفلور حفره دهان1
دکتر دربانرگانیسم ها در حفره دهانفاکتورهاي موثر در رشد میکروا2
و پالك میکروبیPellicleچگونگی تشکیل 3

نقش پالك میکروبی در بیماري هاي دهان و دندان
راهکارهاي کنترل پالك میکروبی

میکروبیولوژي و پاتوژنز پوسیدگی دندان

درباندکتر 

نقش پالك میکروبی در بیماري هاي دهان و دندان4
ترل پالك میکروبیراهکارهاي کن

میکروبیولوژي و پاتوژنز پوسیدگی دندان

درباندکتر 

و پالك میکروبیPellicleچگونگی تشکیل 5
نقش پالك میکروبی در بیماري هاي دهان و دندان

راهکارهاي کنترل پالك میکروبی
میکروبیولوژي و پاتوژنز پوسیدگی دندان

دکتر دربان

اري هاي پریودنتالمیکروبیولوژي و پاتوژنز بیم6
(ژنژیویت، پریودنتیت مزمن، نکروزه و مهاجم...)
تشخیص آزمایشگاهی عفونت هاي حفره دهان

اسماعیل نژاددکتر 

پاتوژنز عفونت هاي اندودونتیک7
عفونت هاي ویروسی و قارچی دهان

دکتر زرگر

پناهندهدکتر کنترل عفونت در دندانپزشکی8


