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دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده  دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

  است.

 

 

 بسمه تعالی           

 1رپیودانتیکس نظری  طرح ردس
 

 ودونتالیپر یها یماریبا ب یلوسم ت،یهپات دز،یا کیستمیس یها یماریارتباط ب موضوع درس:

                                                               پریودانتیکس گروه آموزشی:

                                                             رضا رکن امیردکتر  رس:مد

 هدف کلی:

 یماریرا در پاتوژنز ب زبانیم یمنیا ستمیس تیرا درک نموده و اهم ودونتالیپر یها یماریو کمپلکس ب الیفاکتور یمولت تیدانشجو ماه

       .ردیفراگ ودونتالیپر یها

                                                                                                                                                                                                    

 اهداف ویژه:

 دانشجو بتواند:

از سلول ها را در پاتوژنز  کینقص هر تیدهد و اهم حیتوض ودونتالیسالمت و هومئوستاز پر جادیدر ا یخون یاز سلول ها کینقش هر

 شرح دهد. ودونتالیپر

 کند. انیب ودونتالی( را در سالمت پرتوزیو آکرانولوس ی)نوتروپن یتیاختالالت لکوس ریتاث

 دهد. حیتوض ومیودونشیرا پر یدر لوسم یخون یسلول ها راتییتغ ریرا نام برده و تاث یلوسم انواع

 دهد. حیرا توض HIVعفونت  پاتوژنز

 کند. انیب  CDC فیرا براساس تعر  AIDS یو طبقه بند  AIDSمبتال به  ماریب یها یژگیو

 کند. انیب دزیمبتال به ا ماریرا در  ب ودونتالیپر یها یریو انواع درگ یدهان عالئم

 را شرح دهد. دزیمبتال به ا مارانیدر ب ودونتالیدرمان پر پروتکل

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشی

 بارگذاری محتوا در سامانه نوید

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

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

 صداگذاری شده پاورپوینت -

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

 بارگزاریده روز پس از  زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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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؟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 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

e-mail: arrokn@yahoo.com 

 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

 


