
 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح ردس
 

 های اطراف ایمپلنتبیماری –ی نظر ایمپلنت موضوع درس:

                                  پریودانتیکس آموزشی:گروه 

 دکتر مینا طاهری  مدرس:

 هدف کلی:

 فاکتورها و درمان آنها را بشناسد.ایمپلنت و ریسکهای پریدانشجو باید انواع بیماری

 اهداف ویژه:

 دانشجو در پایان درس بتواند:

 ایمپلنت موکوزایتیس را تعریف کند.پری 

 را توصیف کند. سیتیموکوزا مپلنتیایپری کیوگرافیو راد ینیبال میعال 

 را توضیح دهد. سیتیموکوزا مپلنتیایپرایمپلنتایتیس را تعریف کند و تفاوت آن با پری 

 کند فیرا توص سیتیمپلنتایایپر یکیوگرافیو راد ینیبال میعال. 

 توضیح دهد.را  مپلنتیایپر یهایماریب وعیش 

 سیتیمپلنتایایابتال به پر شیموارد را بر افزا نیا یرگذاریتاث یرا نام ببرد و نحوه یستایمپلنتیایبروز پر یفاکتورها سکیر 

 توضیح دهد.

 ایمپلنت را توصیف کند. های پریمیکروبیولوژی مرتبط با بیماری 

 ایمپلنت را نام برده و توضیح دهد.های پریدرمان بیماری 

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشی

 محتوا در سامانه نوید( و همزمان )کالس وارونه/ رفع اشکال(ترکیب آموزش غیرهمزمان )بارگذاری 

 محتوا و تکلیف و ... درسیستم نوید : 

 فیلم )سخنرانی بر روی پاورپوینت(                                                                               که در سامانه بارگذاری مي شود: نوع محتوایيو  تعداد -

 دو سوال که در سامانه قرار داده مي شود: عداد تکالیفيت -

 از بارگذاری تکلیف یک ماه پس مان تقریبي برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف:ز -



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

 اطالع رسانی جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:می کنید، نام بستر و نحوه 

 

رسانی خواهد ی ایشان اطالعروم در قالب کالس وارونه؛ زمان و لینک کالس از طریق پیام تلفنی به نمایندهکالس آنالین در بستر اسکای

 شد.

 

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

ود آزمون/ کالس عنوان)خ

مجازی/اتاق بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابی: 

 نمره 2/1کل نمره این جلسه: 

 نمره 1نمره آزمون پایانی: 

 2/۰نمره تکلیف: 

 گیرد.تعلق نمیای به تکالیفی که با تاخیر ارسال شوند، نمره

 

 نحوه ارتباط با استاد: 

mtaherim@gmail.com 

 اهسامانه نوید: قسمت پیام

 ۰۹12۷1۰۷۶۰۵تلفن: 

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

 ها، ایمیل، تلفن(های ارتباطی با استاد )پیامراه

                 برگزاری کالس وارونه                                                                                                          
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