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

 
 

 بسمه تعالي           

 طرح ردس
 (تکمیل شود توسط مدرس محترم )برای هر جلسه از درس 

 (توسط استاد مربوطه کپي پیست شود. "منابع و محتوا"ضیح: این قسمت در قسمت توضیحات در قسمت )تو

 

                                                                    کلیات و مقدمه ای بر رستوریشن های با پوشش پارسیل و داخل تاجي )تعاریف و موارد توصیه( موضوع درس:

                                                                   پروتزهای دنداني گروه آموزشي:

                                                                   مرضیه علي خاصيدکتر  رس:مد

 کلیات رستوریشن های با پوشش پارسیل و داخل تاجيآشنایي با  هدف کلي:

...............................................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                             

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 . دانشجو بتواند انواع رستوریشن های داخل تاجی و پارسیل کاوریج را نام ببرد. 1

 . دانشجو بتواند مزایا و معایب این رستوریشنها را برشمرد.2

 ترتیب نام ببرد.. دانشجو بتواند مراحل تراش رستوریشن های داخل تاجی را به 3

 . دانشجو بتواند مراحل تراش رستوریشن های پارسیل کاوریج را به ترتیب نام ببرد.4

 . دانشجو بتواند نقش هر از شکلهای تراش را بیان کند.5

 . دانشجو بتواند موارد تجویز و عدم تجویز این رستوریشنها را برشمرد.6

 را برای متریالهای سرامیک و فلز بیان کند.. دانشجو بتواند تفاوت تراش این رستوریشن ها 7

 . دانشجو بتواند نوع فینیش الین در سطوح مختلف این نوع رستوریشنها به درستی ذکر کند.8
                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 ذکر شود( اعم از همزمان)آنالین( یا غیرهمزمان)آفالین با استفاده از نوید( یا ترکیبي، استراتژی آموزشيتوضیح: ) 

 دیدر نو نیبه صورت آفال لمیدر قالب ف يسخنران

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگزاری میشود: یک محتوی مولتی مدیا
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 تکالیفی که در سامانه قرارداده میشود: یک تکلیفتعداد 

 روز 7زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: 

 

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

 دانشجویان را، درج نماییداستفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به 

 خیر

 

 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 ارزشیابي: 

چند درصد از نمره آزمون پایاني کسب مي  و ....و forum/ آزمون حین دوره/ اینکه چند درصد نمره این جلسه از تکلیفتوضیح: )

 (، به طور واضح درج شودپاسخ داده شده تاخیر ه تکالیفي که باشود، همچنین استراتژی مدرس در نمره دهي ب

 نمره آزمون کتبی از این جلسه است. 25/1

 سواالت چند گزینه ای و پاسخ کوتاه است 
 بود. از این جلسه از تکالیف خواهد 25/0

  

  :نحوه ارتباط با استاد

سامانه نوید هم جزو مسیرهای ارتباط با استاد در نظر  "پیام"ا ابزارح، ترجیشماره تلفن در صورت صالحدیدایمیل، توضیح: )

 (گرفته شود.

malikhasi@razi.tums.ac.ir و سامانه نوید 

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

 از طریق نوید

mailto:malikhasi@razi.tums.ac.ir

