
 2طرح درس بیماری های سیستمیک 

 پیوند و مالحظات آن :موضوع درس

  بیماری دهان وفک وصورت گروه آموزشی:

 منصوریاندکتر مدرس:

 هدف كلی:

 .رعایت کندرا به طور کامل مالحظات مربوطه ددندانپزشکی را تشریح کند  پیوند کلی اصولدانشجو باید بتواند 

 

 اهداف ويژه:

 انواع پیوند را نام ببرد. 

 انواع پیوند را با هم مقایسه کند. 

 مزایا و معایب هر توع را نام ببرد. 

 پیوندهای مهم را از جمله کلیه و قلب را کامل شرح دهد. 

  را رعایت کندمالحظات دندانپزشکی پیوند کلیه. 

 مالحظات دندانپزشکی پیوند کبد را رعایت کند. 

 اصول کلیه مالحظات دندانپزشکی در انواع پیوندها راشرح دهد. 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:

 سخنرانی تعاملی 

 teaching in small group 

 

 :استفاده از سامانه مجازی دانشگاه 
  خیر

 

 نحوه ارزشیابی:
  نحوه مشارکت در گروه کوچک وفعالیت کالسی  

  (پایان ترم )سواالت چهار گزینه ایآزمون. 

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 نمره 5/1

 

  منابع آزمون )امتحان(:

 اسالید های کالسی ومطالب ارائه شده در کالس 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

  فاالسکتاب 

 



  نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: arashmansourian@gmail.com 
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