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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

کال طرح ردس کمپلکس پالپ و رپی آپی
 

 

 

 رادیکوالربیماری های پری  موضوع درس:

 اندودانتیکس: گروه آموزشي:

  دکتر پگاه صراف رس:مد

 هدف کلي:

 و طبقه بندی آنها آشنایی دانشجویان با انواع بیماری پری رادیکوالر ..

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

 

 اهداف ویژه:

 ید بتواند:و بادانشج در پایان این درس

 نام ببرد طبقه بندی را بر اساس پری آپیکالبیماری های  انواع -1

 را بشناسد.و رادیوگرافیکی انواع بیماری های پری رادیکوالر  عالئم بالینی اتیولوژی، -2

 .شرح دهدتفاوت هریک از انواع بیماری های پری رادیکوالر را نسبت به شرایط نرمال  -3

 condensing،آپیکال بدون عالمت  پریودنتیت،  عالمت دار آپیکالپریودنتیت شامل بیماری های پری رادیکوالر را انواع -4

oseitisبه تفکیک شرح دهد آپیکال ، آبسه حاد آپیکال ، آبسه مزمن  

 

 :مجازی روش آموزشي

 .غیرهمان انجام می شود.دریس این مبحث از طریق بارگذاری محتوای آموزشی در سامانه نوید و به صورت ت  

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

با توجه به حجمی که فایل محتوا خواهد داشت و با توجه به  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 ارائه خواهد شددر قالب یک یا چند محتوا  در بارگذاری محتوا محدودیت سامانه نوید

 1تاکسونومی با حاوی سواالت تشریحی  یک تکلیفبرای این جلسه  که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 در نظر گرفته شده است 2و
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 روز  30 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

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

                                                                                       .....                                                                                                                        را، درج نمایید:استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان 

 

 خیر   بلی  اید؟گری در نظر گرفتهآیا برای درس فعالیت مجازی دی -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

دانشجویانی که به و نمره به آزمون پایان ترم تعلق می گیرد.  2نمره آن به تکالیف مجازی  5/0نمره می باشد که   5/2بارم کلی این مبحث 

 .پاسخ  تکالیف خود را مشابه ارسال نموده اند و از یکدیگر کپی کرده باشند نمره ای تعلق نخواهد گرفت

 دانشجویانی که تکالیف خود را با تاخیر ارسال نموده اند، در صورت ارسال پاسخ صحیح نصف نمره منظور خواهد شد. برای

 

 :نحوه ارتباط با استاد

 پیام هادر بخش د نویز طریق سامانه اا

 whatsappپیام رسان هایی همچون 

 09123170260تلفن:  

  pegah_s@yahoo.comایمیل : ادرس

 

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

 پیام هادر بخش د نویسامانه رفع اشکال از طریق  

 whatsappپیام رسان هایی همچون  
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