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

 
 

 بسمه تعالی           

 1رپیودانتیکس نظری  طرح ردس
 

 هورمونال( - ابتی)د ۲ ودنتالیپر یهایماریبا ب کیستمیس یهایماریارتباط ب -1 ینظر یودنتولوژیپر موضوع درس:

                                  پریودانتیکس گروه آموزشی:

   دکتر مینا طاهری  رس:مد

 هدف کلی:

                                                                                                         بداند. را کیستمیتالالت سخبا ا مارانیدر ب ودنتالیپر یو مالحظات درمان ودنتال،یو عفونت پر کیستمیس یهایماریمتقابل ب ریتاثدانشجو 

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 دانشجو در پایان درس بتواند:

 توضیح دهد.را  تاثیر دیابت بر بیماری پریودنتال -1

 .دهد حیتاثیر عفونت پریودنتال بر دیابت را توض -۲

 .شرح دهدمالحظات درمان پریودنتال در بیماران دیابتی را  -۳

 دهد. توضیحاثرات استرس و اختالالت سایکوسوماتیک بر بیماری پریودنتال و نتایج درمان پریودنتال را  -۴

 .دهد حیتوضتاثیر تغییرات هورمونی زنان بر بیماری پریودنتال را  -۵

 .دهد حیتوضعفونت پریودنتال بر نتایج بارداری را  اتتاثیر -۶

 .شرح دهدمالحظات درمان پریودنتال در بیماران باردار را  -۷

 .شرح دهدمالحظات درمان پریودنتال در بیماران با اختالالت تیروئید و پاراتیروئید را  -۸

 .دهدشرح مالحظات درمان پریودنتال در بیماران با نارسایی آدرنال را را  -۹

 .شرح دهدتروئید را سکننده کورتیکوامصرف  مالحظات درمان پریودنتال در بیماران -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 -

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

 روز پس از بارگذاری تکلیف 1۰زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان استفاده درصورتی که از  -

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

سانی خواهد ری ایشان اطالعبه نماینده؛ زمان و لینک کالس از طریق پیام تلفنی 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.ای تعلق نمیخیر ارسال شوند، نمرهبه تکالیفی که با تا

 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.comمیل: ای

 هاسامانه نوید: قسمت پیام

 ۰۹1۲۷1۰۷۶۰۵تلفن: 

 

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

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

                                                                                                                           برگزاری کالس وارونه

mailto:mtaherim@gmail.com

