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 بسمه تعالی           

 1رپیودانتیکس نظری  طرح ردس
 

                                                                روش های شیمیایی کنترل پالک  -1پریودنتولوژی نظری  موضوع درس:

                                                               پریودانتیکس گروه آموزشی:

                                                             فرناز کوهستانیدکتر  رس:مد

 هدف کلی:

 را هریک خواص و دارویی هایفرم موجود، شیمیایی مواد انواع شیمیایی، مواد از استفاده با پالک کنترل های اندیکاسیون و ضرورت دانشجو

 .فراگیرد

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 دانشجو بتواند:

 ار مکانیکال های تکنیک ضعف نقاط و نموده درک پالک کنترل روش مهمترین و اولین عنوان به را مکانیکی پالک کنترل اهمیت -1

 .فراگیرد

 .بداند را شیمیایی کنترل پالک کلینیکی های اندیکاسیون -2

 .بدهد شرح را هریک تاثیر روش و موجود شیمیایی ترکیب انواع -3

 . بداند( کلرهگزیدین بر تاکید با) شیمیایی ترکیبات از هریک برای را موجود ( delivery formats) دارویی های فرم -4

 مواد( long-term use) مدت طوالنی کاربرد و( short term use) مدت کوتاه کاربرد ،(single use) کاربرد بار یک تجویز موارد -5

 .ببرد نام( کلرهگزیدین بر تاکید با) را شیمیایی

 جلسات تعداد

                                                                                                 جلسه یک

 :مجازی  روش آموزشی

 نوید در سامانهآفالین( (بارگذاری محتوا 

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

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

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

 ده روز پس از بارگزاری تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف:زمان  -
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درصورتی که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

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

 خیر +  بلی   اید؟درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهیا برای آ -

عنوان)خود آزمون/ کالس 

مجازی/اتاق بحث/ 

 گفتگوی همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابی: 

 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

farnazkouhestani94@gmail.commail:E. 

 ارسال پیام از طریق سامانه نوید

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

       ارسال پیام از طریق سامانه نوید

                                                                                                                                                                                                                                                              برگزاری کالس وارونه


