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

 
 

 بسمه تعالي           

 2اندودانتیکس نظری  طرح ردس
 

                                                             درمان اندودانتیک در بیماران مسن موضوع درس:

                                                                                                                                   اندودانتیکس گروه آموزشي:

                                                                                                                                           دکتر مهرفام خوشخونژاد رس:مد

  هدف کلي:
 افراد مسن .در درمان  ویان با جنبه های متعدد درمانهای اندودانتیکس اعم از تشخیص وآشنایی دانشج

 

 اهداف ویژه:

 در پایان این درس دانشجو باید بتواند :

 

 . در مورد تغییرات فیزیولوژیک و آناتومیک ناشی از سن درپالپ دندان بحث کند 

 رادر افراد مسن توضیح بدهد . ژیک مرتبط با افزایش سنجنبه های بیولو 

 د برشمارد.نمشکالت پزشکی مرتبط با افزایش سن وعواملی که انتخاب مورد را مشکل می ساز 

  .چالشهای تشخیصی دررابطه با درمانهای اندودنتیکس در افراد مسن را توضیح دهد 

 یل آنها را توضیح دهد .افراد مسن ودال جوانان باتفاوت های درمان ریشه در 

 اندودانتیک در افراد مسن را برشمارد. هایجراحیمرتبط با چیدگی های پی 

  آنها را که باعث لزوم ارجاع این بیماران میشوند بشناسد و آنها را برشمارد مدیریت مرتبط با  و چالشهای بیماران مسنشرایط خاص. 

                                                                                      

 :مجازی  روش آموزشي

 غیرهمزمان)آفالین با استفاده از نوید(

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                              دو محتوای مولتی مدیا :دبارگذاری می شوتعداد و نوع محتوایی که در سامانه  -

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

 روز 30 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان استفاده مي  -

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

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                            

 

 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: 

 بقیه مربوط به آزمون پایان ترم نمره1این جلسه مربوط به تکالیف مجازی دانشجویان خواهد بود و از نمرۀ%25

دانشجویانی که با تأخیر پاسخ ارسال کنند به منزلۀ عدم مشارکت میباشد و کل نمرۀ این جلسه) شامل نمرۀ آزمون پایان ترم( را از دست 

 خواهند داد.

  :نحوه ارتباط با استاد

 ایمیل و سامانۀ نوید

mehr_nejad @ yahoo.com 

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                             و سامانۀ نویدارتباط از طریق ایمیل 


