
 1ثابت نظری  طرح درس

 (post & core) آماده سازی دندانهای به شدت تخریب شده و اندو شده  موضوع درس:

 پروتزهای دندانیگروه آموزشی: 

         دکتر حکیمه سیادتمدرس: 

 هدف كلی: 

 و قوانین مرتبط با آن )فایبر و ریختگی( post & coreآشنایی دانشجویان با انواع 

 

 اهداف ويژه:

 فراگیران پس از گذراندن این جلسه:انتظار می رود 

 موارد تجویز انواع post & core .را بشناسند 

  قوانین مرتبط باpost & core .را بدانند 

  نحوه رسیدگی به مشکالتpost & core .را بدانند 

 .موارد تجویزاندوکران را بشناسند 

 .قوانین مرتبط با اندوکران را بدانند 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه دو

 

  آموزشی:روش 
teacher center  اجرای سخنرانی به صورت ،power point و پرسش و پاسخ با دانشجویان 

 

 ده از سامانه مجازی دانشگاه: استفا

 بله، به صورت کمک آموزشی و قرار دادن اسالیدهای کالس بر روی سامانه

                                                                                                             

 )نويد( برای آموزش اين جلسه استفاده می شود موارد زير تکمیل شود: در صورتی كه از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

 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:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 شگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دان

 

  نحوه ارزشیابی:

  برگزاریquiz در انتهای کالس 

 در پایان ترم پاسخ کوتاه امتحان کتبی چند گزینه ای یا تشریحی 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره ده

 



  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره امتحان نهایی  هشت 
  دو نمرهquiz  کالسی 
 .میانگین دو نمره باال بر اساس میزان سهم نمره نهایی می باشد 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 مطالب و اسالیدهای سر کالس

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Fundamentals of fixed prosthodontics. Shillingburg, 2012, chap 13 

 Contemporary fixed Prosthodontics. Rosentiel, 2016, chap 12 

 

   نحوه ارتباط با استاد:

 Site: www.drsiadat.com 

 

 E-mail: hsiadat@tums.ac.ir 

 Telegram: @hsiadat  

 Instagram: drsiadat  

 

 

http://www.drsiadat.com/

