
 بسمه تعالي

 1رپیودانتیکس نظری  طرح ردس
 

  میکروبیولوژی بیماری های پریودنتال-1پریودنتولوژی نظری  موضوع درس:

 دانتیکسپریو گروه آموزشي:

 دکتر زینب کدخدا مدرس:

 هدف کلي:

 های میکروبی بیماری های پریودنتال و پلیکل و پالک میکروبی  Risk factorآشنایی با 

 

 اهداف ویژه:

 :دانشجو در آخر درس باید

 انواع الیه های رسوب کننده بر روی دندان و پاکت پریودنتال را بشناسد  

 تعریف پالک و پاتوژنز آن را بداند و انواع پالک را شناخته باشد  

 انواع میکروب های باالی لثه و زیر لثه در زمان های مختلف تشکیل پالک را بشناسد  

 طبقه بندی انواع کمپلکس ها ی میکروبی را بشناسد 

 

 روش آموزشي مجازی:

 غیرهمزمان)آفالین با استفاده از نوید( یا ترکیبي،)توضیح: استراتژی آموزشي اعم از همزمان)آنالین( یا 

 در سیستم نوید روش مجازی افالین  در 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

 د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 بارگذاری میشود1درس به صورت فیلم اموزشی در دو فایل در سیستم نوید در قسمت پریو نظری  -

 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 در سیستم نوید ارایه میگردد 1در انتهای درس دو سوال در یک فایل جداگانه در قسمت پریو نظری  -

 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

بته ثبت میگرددالروز برای پاسخ به سواالت درنظر گرفته شده که در قسمت مربوطه در سیستم نوید  10مدت  -

 این مهلت بانظر مدیر گروه قابل تغییر است 



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:

 خیرخیر   بلی  د؟ایآیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ کالس 

مجازی/اتاق بحث/ 

 گفتگوی همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 .نمره نیز برای سوال اخر ترم در نظر گرفته شده 1ودر مهلت مقرر  از طرف دانشجو نمره برای انجام تکالیف 0.25.

 گیرد.ای تعلق نمیتاخیر ارسال شوند، نمرهبه تکالیفی که با 

 

 :نحوه ارتباط با استاد

دانشج در قسمت مربوطه در سیستم نوید به دانشجوبازخورد در صورت پاسخ دانشجو به تکلیف در مهلت مقرر از طرف استاد در جلوی نام 

 داده میشود

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

 ق درقسمت مربوط بهیتم نوید ازهمان طرسدر سی ویب ازجان ییان مشکلبدر صورت وجود اشکال در پاسخ به تکالیف ازطرف  دانشجو ویا

  میدهدبه دانشجوبازخورد  دانشجو درسیستم نویداستادنام 


