
 

 تسوِ تؼالی

 دّاى ضَیِ ّا فلَرایذّا ٍ کارترد هَضَػی –پالک کٌترل ضیویایی ٍ خویردًذاًْا :  ػٌَاى درس     

  طثق ترًاهِ آهَزش :تاریخ    طثق ترًاهِ آهَزش: زهاى            دکتر اهیر ػلیرضا رسَلی قْرٍدی: هذرس     

  طثق ترًاهِ آهَزش: هکاى       ًفر    100حذٍد   :تؼذاد    داًطجَیاى دٍرُ ػوَهی دًذاًپسضکی: گرٍُ ّذف    

 ًذارد: پیص ًیاز    

 :هدف کلی 
دّاى ضَیِ ّای کارتردی ٍ هحصَالت  –آضٌایی فراگیراى تا ًحَُ کٌترل پالک ضیویایی ٍ اًَاع خویر دًذاًْا  

 فلَرایذ

 :اًتظار هی رٍد فراگیراى پس از پایاى جلسِ تتَاًٌذ :اهداف ویژه  

 .ًوایٌذاًَاع دّاى ضَیِ ّای هَجَد تِ هٌظَر کٌترل هَثر ضیویایی پالک پریَدًتال را رکر  -1

 .دٌّذًحَُ اثر ّر یک از دّاى ضَیِ ّای هَجَد را تر پالک پریَدًتال را ضرح  -2

 .ًوایٌذًحَُ تجَیس ّر کذام از کٌترل کٌٌذُ ّای پالک را تطریح  -3

 .ًوایٌذساختار کلی خویر دًذاى ّا ٍ دّاى ضَیِ ّا را تطریح  -4

 .دٌّذػَارض سَء کٌترل کٌٌذُ ّای ضیویایی ٍ چگًَگی تطخیص آى را تَضیح  -5

 .کٌٌذزهاى هٌاسة ٍ ًحَُ تجَیس دّاى ضَیِ ّا ٍ کٌترل کٌٌذُ ّای پالک را تیاى  -6

 .دٌّذدر هَرد فلَرایذ ٍ ًحَُ اثرآى را تَضیح  -7

ٍ ٍیذئَ پرٍشکتَر ٍ پرسص ٍ پاسخ  power pointاجرای سخٌراًی تا استفادُ از  :ی استراتژی آموزش

 فؼال طَر ب داًطجَیاى

ارزیاتی هیذاًی در ّر جلسِ از هطلة تذریس ٍ  (MCQ)ارزیاتی پایاى دٍرُ تا سَاالت تستی  :نحوه ارزشیابی 

 .ضذُ قثلی

ضوي حضَر تِ هَقغ در هحل تذریس ٍ ضوي تسلط تِ هٌاتغ ٍ ػلَم رٍز هرتَطِ ٍ ّواٌّگی  :وظایف دانشجو 

 .ًوایٌذاستاد را جْت رفغ اضکال الزم تا 

ضوي حضَر تِ هَقغ در هحل تذریس ٍ ضوي تسلط تِ هٌاتغ درسی از ٍسایل کوک آهَزضی در  :وظایف استاد 

فْن تْتر هطالة استفادُ کٌذ ٍ سَاالت هرتَطِ را طراحی ًوَدُ ٍ در جلسِ اهتحاى حضَر فؼال داضتِ ٍ در صَرت 

           .ًوایٌذًطجَیاى جلسات رفغ اضکال ترگسار ًیاز در رٍزّای قثل از اهتحاى تا دا

                    :رفرنس 
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