
 بغوِ تؼالی

 پزیَ   –ضایؼات اًذٍ  :ػٌَاى درط

 عبق بزًاهِ آهَسػ  : تاریخ                  عاػت 2: سهاى                                 دکتز ؽکَّی ًضاد: هذرط

 عبق بزًاهِ آهَسػ : هکاى         عبق بزًاهِ آهَسػ: دٍرُ ػوَهی دًذاًپشؽکی      تؼذاد داًؾجَیاى: گزٍُ ّذف

 1اًذٍداًتيکظ ًظزی    :ًياس پيؼ

 : هدف كلي

  تؾخيـ ،عزح درهاى ٍتقوين گيزی درهَرد ضایؼات اًذٍداًتيک ٍ پزیَدًتالداًؾجَیاى با آؽٌایی 

 : رٍد داًؾجَیاى پظ اس گذراًذى ایي درط قادر باؽٌذ اًتظار هی  :اهداف ويژه

 .تَفيف ًوایٌذ هغيزّای آًاتَهيک ارتباط بيي پالپ دًذاى ٍ پزیَدًؾيَم را  .1

 .اثزات بيواری ّای پالپی ٍ درهاًْای اًذٍداًتيک را بزرٍی پزیَدًؾين تَضيح دٌّذ  .2

 . اثزات بيواری ّای پزیَدًتال ٍ درهاى ّای آًزا بز رٍ ی پالپ ؽزح دٌّذ .3

 .پزیَ را هؾخـ ًوایٌذ  -ػَاهل اتيَلَصیک ٍ ػَاهل هذاخلِ کٌٌذُ هزتبظ با بيواری ّای اًذٍ .4

 .پزیَ را ؽزح دٌّذ ٍ هؼيارّای السم در تؾخيـ افتزاقی ّزکذام را ًام ببزًذ  –اًذٍ  ضایؼاتعبقِ بٌذی  .5

 .درهاًْای هَرد ًياس ٍتَالی آًْا بزعبق یافتِ ّای تؾخيقی را تؼييي ًوایٌذ .6

پيؼ آگْی هَارد هؾکل را هؾخـ ًوایٌذ ٍ هَارد پيچيذُ ای کِ بایذ بِ هتخقـ ارجاع ؽَد راتَفيف  .7

 .ًوایٌذ

 ٍ ٍیذئَ پزٍصکتَر ٍ پزعؼ ٍ پاعخ داًؾجَیاى  power pointاجزای عخٌزاًی با اعتفادُ اس  :استراتژي آموزشي

بِ ّز گزٍُ ارائِ هی ؽَد تا   Caseگزٍُ تقغين هی ؽًَذ ٍ یک  5قبل اس بزگشاری کالط درط داًؾجَیاى بِ 

 . فزًظ هؼزفی ؽذُ هزاجؼِ ًوایٌذ جْت تؼييي ػَاهل اتيَلَصیک ، تؾخيـ ٍ عزح درهاى در ّز هَرد بِ ر

 ؽزکت فؼال در پزعؼ ٍ پاعخ ّای حيي تذریظ  -2حضَر هزتب ٍ هٌظن در کالط   -1 :نحوه ارزشيابي

 Case   (Case – based   )اهتحاى کتبی پایاى تزم با تاکيذ بز پزعؾْای هبتٌی بز  -3

ّای هزبَعِ    Caseهغالؼِ هٌبغ درعی هؼزفی ؽذُ جْت کغب اعالػات کافی در خقَؿ  -1  :وظايف دانشجو 

حضَر هٌظن در کالط درط ٍ ؽزکت در بحث ّا ٍ  -case    3ّواٌّگی با داًؾجَیاى ّوگزٍّی خَد در خقَؿ -2

 پزعؼ ٍ پاعخ ّای کالعی 

اعالع رعاًی بِ ًوایٌذُ داًؾجَیاى  -2  گزٍُّای هزبَعِ جْت ارائِ بِ ّز   caseآهادُ ًوَدى  -1  :وظايف استاد 

هغزح  -3در رابغِ با کار گزٍّی کِ قزار اعت داًؾجَیاى قبل اس کالط درط اًجام دٌّذ ٍ هؼزفی هٌبغ درعی  

ّا در کالط درط ٍ ایجاد بحث ٍ پزعؼ در بيي داًؾجَیاى ٍ عپظ ارائِ اعالػات هزبَعِ ٍ جوغ   caseًوَدى 
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