
1 |  

  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 1بیماریهای سیستمیک  طرح ردس
 

 

  دوم ایمنی و آلرژی جلسه موضوع درس:

                                                              وصورت فک دهان های بیماری گروه آموزشي:

                                                     موسوی مهدیه السادات دکتر  رس:مد

 هدف کلي:

 . دهد شرح را ها آن تظاهرات دهانی و مالحظات دندانپزشکیو  بیماری های خودایمنی بتواند رود می انتظار دانشجو از درس این پایان در

                                                       

 اهداف ویژه:

  .نام ببرد را آرتریت روماتوئیدعالئم بیماری های لوپوس و اسکلرودرما و میوپاتی التهابی ایدیوپاتیک و دانشجو بتواند 

 را شرح دهد . ایدیوپاتیک التهابی میوپاتی و اسکلرودرما و لوپوس دهانی تظاهراتدانشجو بتواند  

 .ببرد نام را ایدیوپاتیک التهابی میوپاتی و اسکلرودرما و لوپوسدر  دندانپزشکی مالحظات بتواند دانشجو

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 نوید از استفاده با آموزش آفالین

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                             یک فایل پاورپوینت صداگذاری شده :دکه در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 مربوط به سه جلسه ایمنی و آلرژی یک تکلیف که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 بعد از بارگزاری تکلیف یک ماه زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه 
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 خیر   بلی   اید؟مجازی دیگری در نظر گرفته آیا برای درس فعالیت -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 از نمره این جلسه به تکالیف اختصاص داده می شود. 25/0

 در صورت ارسال با تاخیر تکلیف نمره ای تعلق نمی گیرد. 

  :ستادنحوه ارتباط با ا

 ابزار پیام در سامانه نوید

  ms-moosavi@sina.tums.ac.irایمیل: 

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

                                                                                                                                                                                                                                                                     با یکی از روش های ارتباط با استاد که ذکر شد تماس حاصل فرمایید. 
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