
 طرح درس کمپلکس پالپ و پری آپیکال

                                                                       ایمنی شناسی در اندودانتیکس موضوع درس:

                                                                     اندودانتیکس گروه آموزشی:

                                                                                دکتر مهرفام خوشخونژاد رس:مد

  هدف کلی:

الپ و پری آشنایی دانشجویان با انواع واکنش های التهابی و ایمونولوژیک پالپ دندان و شناخت نقش آنها در ایجاد عالئم و نشانه های بیماری های پ

 اپیکال 

 

 اهداف ویژه:

 : دانشجو بتواند نتظار میروددر پایان این کالس ا

 انواع محرکهای پالپ دندان را نام ببرد.  

 . روند واکنشهای التهابی و ایمنی ذاتی پالپ دندان را توضیح دهد 

 واکنشهای ایمنولوژیک اکتسابی در پالپ دندان را توضیح دهد.  

  منی پالپ و اکتسابی را نام ببرد و نقش انواع واسطه های التهابی پالپ و اجزای ای 

  . آنها را در بروز عالئم و نشانه ها ی بیماریهای پالپ و پری اپیکال توضیح دهد 

 

 تعداد جلسات:

  جلسه 1

                                                                                                      

 روش آموزشی: 

بطور مجازی برگزار میشود و سپس در سامانه نوید تکالیفی برای دانشجویان ارسال میگردد تا در بازه زمانی معین تکالیف را انجام کالس 

 دهند و بازخورد دریافت کنند .
                                                                                                     

  از سامانه مجازی دانشگاه: استفاده

 بله

                                                                                                         

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

            استمجازی  

 -؟در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است

 :تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود

 یک محتوا از نوع مولتی مدیا 

 یک تکلیف :تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود

 --.یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنیددر صورتی که از روش های دیگر 

 

  نحوه ارزشیابی:

  مربوط به  از نمره نهایی دانشجو تصحیح پاسخهای مربوطه که نیمیمشارکت دانشجویان در پاسخ به تکالیف تعیین شده در سامانه نماد و(

 در آزمون پایان ترم را شامل میشود .  این جلسه درسی(

  پاسخ خواهد بود به این مبحث آزمون پایان ترم که به صورت تستی چهارگزینه ای یا تشریحی کوتاه نیمی دیگر از بارم این جلسه از طریق



 تخصیص خواهد یافت.

                                                                                                        

  این مبحث:نمره برای 

 نمره 5/1

    

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نصف نمره این مبحث مربوط به پاسخ دهی دانشجو به تکالیف مجازی می باشد و نصف دیگراز طریق آزمون پایان ترم تأمین میشود.   

                                                                                                        

 منابع آزمون )امتحان(:

 کتاب جامع اندودانتیکس 

 آخرین ویرایش( (کتاب مبانی اندودانتیکس )تالیف والتون و ترابی نژاد( 

 مطالب تدریس شده در کالس 

                                                                                                                                                                                                          

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 )آخرین ویرایش( the pulp Pathways ofکتاب مسیرهای پالپ 
                                                                                                                                                                                                   

  :نحوه ارتباط با استاد
mehr_nejad @ yahoo.com 

                                                                                          

                                                                                                             

 


