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  .نوط به اجازه این دانشکده استدانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری م دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالی           

 1رپیودانتیکس نظری  طرح ردس
 

     پالک میکروبی، نقش کلکلوس و سایر عوامل موضعی -1 ینظر یودنتولوژیپر موضوع درس:

                                  پریودانتیکس گروه آموزشی:

   دکتر مینا طاهری  رس:مد

 هدف کلی:

 ودنتالیپر یهایماریمستعدکننده را در ب یعوامل موضع رینقش کلکلوس و ساهای آن را بشناسد، و و ویژگی یکروبیپالک مدانشجو 

                                                                                                         بداند.

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 دانشجو در پایان درس بتواند:

 نام ببرد.های رسوب کننده بر روی دندان و پاکت پریودنتال را انواع الیه -1

 مراحل تشکیل پالک بالغ دندانی را توضیح دهد. -۲

 .توضیح دهدهای باال و زیر لثه را ها، ترکیب و نحوه تشکیل جرمویژگی -۳

 .شرح دهدرا  سها در مینرالیزاسیون کلکلونقش میکروارگانیزم -۴

 توضیح دهد.های پریودنتال لکلوس را در اتیولوژی بیمارینقش ک -۵

 .م ببردرا ناهای پریودنتال ر بیماریموثر دفاکتورهای یاتروژنیک و رستوریتیو  -۶

 . توضیح دهدایمپلنتاتیس پری بامانده را سمان باقی ارتباط -۷

 .بازشناسدعوارض پریودنتال مرتبط با درمان ارتودنسی را  -۸

 .توضیح دهدهای پریودنتال اثرات تحریکات مکانیکی و شیمیایی را بر بافت -۹

 .توضیح دهدهای پریودنتال نقش مصرف تنباکو و رادیوتراپی را بر بیماری -1۰

                                                                                             

 :مجازی  روش آموزشی

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

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                               فیلم )سخنرانی بر روی پاورپوینت(  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -
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 دو سوال که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز پس از بارگذاری تکلیف 1۰:زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف -

 

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

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

سانی خواهد راطالعی ایشان زمان و لینک کالس از طریق پیام تلفنی به نماینده؛ روم در قالب کالس وارونهکالس آنالین در بستر اسکای -

 شد.

 

 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 ارزشیابی: 

 نمره ۲۵/1کل نمره این جلسه: 

 نمره 1نمره آزمون پایانی: 

 ۰.۲۵نمره تکلیف: 

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

 جلسه غیبت داشته باشند، نمره درس ایشان صفر خواهد بود.  ۲در صورتی که دانشجویان در کالسهای همزمان بیش از 

  

  :نحوه ارتباط با استاد

 mtaherim@gmail.comیل: مای

 هاسامانه نوید: قسمت پیام

 ۰۹1۲۷1۰۷۶۰۵تلفن: 

 .نماییددر صورتی که روشی برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

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

                                                                                                                           وارونه برگزاری کالس

mailto:mtaherim@gmail.com

