
 2طرح درس بیماری های سیستمیک 

 بیماریهای استخوانی موضوع درس:

 بیماریهای دهان، فک و صورت گروه آموزشی:

 دکتر ارغوان تنکابنی مدرس:

 هدف كلی:

 مالحظات دندانپزشکی در مبتالیان آشنایی با بیماریهای استخوانی و
 

 اهداف ويژه:

 تئوپروز و استئونکروزسیادآوری پاتوژنز بیماری ا 

  الحظات دندانپزشکی بیماریهای استخوانیمیادگیری 
 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:

برای دانشجویان محتوایی تهیه می شود که قبل از کالس از طریق  در این جلسه با استفاده از کالس وارونه به این مباحث پرداخته خواهد شد.

 نوید در اختیارشان قرار خواهد گرفت و همچنین باید قبل از کالس منابع مطرح شده را مطالعه نمایند.

 

 :استفاده از سامانه مجازی دانشگاه

 ، قبل و بعد از کالس دانشجویان در سامانه نوید به محتوا دسترسی داشته و به سواالت مربوطه پاسخ می دهند. بله

 

 نحوه ارزشیابی:

 آزمون پایان ترم ،تکلیف مجازی، پرسش کتبی کالسی بصورت تستی یا پاسخ کوتاه

 

 نمره برای اين مبحث:
 ول درسئبا نظر مس نمره1.75

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 .کوئیز کالسی در نمره نهایی تاثیری ندارد 

  از کل نمره نهایی مربوط به این جلسه در نظر گرفته می شود. 4/1برای انجام تکالیف مجازی دانشجو 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 مطالب ارائه شده در کالس به همراه اسالیدها 

 610تا  599از صفحه  2015 کتاب برکت 

 305تا  298ازصفحه  2018 فاالس کتاب 

 

  منابع برای مطالعه بیشتر:

 که در صورت لزوم اعالم می گردد مقاالت اشاره شده در کتابهای رفرنس نام برده شده

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: tonkabonia@gmail.com 
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