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 بسمه تعالي           

 1رپیودانتیکس نظری  طرح ردس
 

                                                              لثه - 1پریودونتولوژی نظری  موضوع درس:

                                                                پریودونتولوژی گروه آموزشي:

                                                              دکتر مژگان پاک نژاد رس:مد

 هدف کلي:

                                                                                                          . هیستولوژیکی و آناتومیکی بشناسد و در حالت سالمت آن را تفسیر کند ،دانشجو باید بتواند مخاط دهان و به خصوص لثه را از نظر کلینیکی 

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

  چسبنده و اینتردنتال را تشخیص دهد .دانشجو باید قسمت های مختلف لثه شامل لثه مارجینال ، 

 . دانشجو باید نمای میکروسکوپیک و شاخص های متابولیک و ساختاری مناطق مختلف اپی تلیوم لثه را افتراق دهد 

 . دانشجو باید بتواند تکامل سالکوس لثه و ساختمان های کوتیکولر روی دندان را بشناسد و توضیح دهد 

  فیبرها و الیاف لثه ای را توضیح دهد .دانشجو باید بافت همبندی لثه ، شامل ماده زمینه ای ، 

  دانشجو باید ارتباط عالیم کلینیکی و میکروسکوپیک لثه را بداند و به کار بندد. 

 

  عداد جلسات:ت

  جلسه  1 

                                                                      

 :مجازی  روش آموزشي

  سامانه نویدآفالین با استفاده از 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                               کتاب   PDFپاورپوینت صداگذاری شده  و   د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 سوال  2 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز بعد از بارگذاری 10 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان رصورتي که از د -

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

                                                                                                                                                                                                               کالس انالین در بستر اسکای روم در قالب کالس وارونه -

 خیر   ؟ایدآیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ کالس 

مجازی/اتاق بحث/ 

 گفتگوی همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره 25/1کل نمره این جلسه: 

 نمره 1نمره آزمون پایانی: 

 0.25نمره تکلیف: 

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

  

  :نحوه ارتباط با استاد

 09122191795تلفن 

Email mpaknejad@tums.ac.ir 

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

 ارسال پیام از طریق نوید 

                                                                                                                                                                                                                                                                   برگزاری کالس وارونه


