
 بسمه تعالي

 ایمپلنت نظری طرح ردس
 

 طراحی ایمپلنت میکرو و ماکرو دیزاین                                                                      موضوع درس:

   پریودنتیکس  گروه آموزشي:

 زینب کدخدا  مدرس:

 هدف کلي:

ایمپلنت و خصوصیات مواد به کار رفته در ساخت ایمپلنت و خصوصیات سطحی ایمپلنت از نظرمیکروسکوپی و آشنایی با ساخت 

 ماکروسکوپی

 

 اهداف ویژه:

دانشجو در آخر درس باید تاریخچه ای از فلزات به کار رفته در طراحی ایمپلنت را براند و جدید ترین تکنولوژی ها را نیز درباره سطح 

 .کروسکوپی و ماکروسکوپی و تغییرات مفید جهت بهبوداتصال بیولوژیک با سطح استخوان رابشناسدایمپلنت از نظرمی

 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

بارگذاری دو فایل درسیستم  مولتی مدیارایه فیلم اموزشی ا د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 نوید

سوال در قالب یک فایل در انتهای درس در  2ایجاد تکلیف بصورت  که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 سیستم نوید

 یی به تکالیف در سیستم نویدگوبرا ی پاسخ یک ماههایجاد مهلت  زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

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

 :ش آموزشي مجازی کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

 نوید روز در سیستم 10یی به تکالیف به مدت گوروزه برا ی پاسخ 10ایجاد مهلت -3

 ایجاد بازخورد از طریق ایجاد فایل اختصاصی برای هر دانشجو-4

                                                                                                                                                                                                             



 خیر ×  بلی  اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره برای پاسخ به تکالیف در صورت پاسخگویی در مهلت مقرر 25/0 -1

    نمره امتحان ترم1 -2

 

 :نحوه ارتباط با استاد

دانشجو میتواند در سیستم نوید در محیط مربوط به درس مربوطه در قسمت نام خودش سواالت وپیشنهاداتش را مطرح واز 

 .همان طریق بازخورد استاد را مشاهده کند

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

.دانشجو میتواند در سیستم نوید در محیط  .دانشجو میتواند در سیستم نوید در محیط مربوط به درس مربوطه در قسمت نام خودش

 .مشاهده کند مربوط به درس مربوطه در قسمت نام خودش اشکاالتش را مطرح وباز خورد استاد را

 


