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 بسمه تعالي           

 رتوماتولوژی طرح ردس
                                                                                                                                                                                                     تروماتولوژی دهان و فک و صورتموضوع درس:  

                                                                  دندانپزشکی کودکان  گروه آموزشي:

                                                                   دکتر شهرام مشرفیان مدرس:

 هدف کلي:

                                                                                                          نابالغ اصول تشخیص و درمان صدمات وارده به تاج دندان های دائمی

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 شکستگی های ساده و پیچیده تاج را تعریف کند

 انواع این شکستگی ها را تشخیص دهد

آشنا شده و آن ها را توضیح  (   Fragment restoreation با انواع روش های بازسازی و ترمیم تاج دندان شکسته) ترمیم کامپوزیت،

 دهد

 در صورت اکسپوز پالپ دندان دائمی نابالغ، بتواند درمان مناسب پالپ را انتخاب کند

 انواع روش های درمان پالپ دندان دائمی نابالغ را نام برده و توضیح دهد

 بیمار را توضیح دهد Follow upنحوه پیگیری و 

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشي

 آفالین با استفاده از سامانه نوید

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف 

                                                                                                                  یک پاورپوینت صداگذاری شده د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 ماه 2 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 کالس در شده ارائه مطالب و 2007 ادیشن اندریاسن کتاب:  منابع
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درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

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

 

 خیر   بلی  اید؟ت مجازی دیگری در نظر گرفتهآیا برای درس فعالی -

عنوان)خود آزمون/ کالس 

مجازی/اتاق بحث/ 

 گفتگوی همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 نویداز طریق پیام سامانه 

 shahramosharafian@yahoo.com ایمیل

 

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

 از طریق پیام سامانه نوید 

                                                                                                                                                                                                                                                                    shahramosharafian@yahoo.com ایمیل

 

 


