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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    

 5رپیودانتیکس عملی  طرح ردس
 

  5پریودانتیکس عملی  موضوع درس:

  اندودانتیکس گروه آموزشي:

                                                                   دکتر مهسا صبحی افشار – دیباجیدکتر –دکتر شعله غبرائی  –دکتر بهنام بوالهری  رس:مد

سیستم های روتاری، ویژگی های سیستم های روتاری، مزایا و معایب این سیستم ها و چگونگی کار با با آشنایی دانشجویان     هدف کلي:

                                                                                                             سیستم های روتاری

                                                                                                                                                                                                          

 دانشجو پس از اتمام مبحث باید بتواند: اهداف ویژه:

 تیتانیوم را بشناسد.-خصوسیات وسایل و آلیاژها نیکل 

  .ویژگی های سیستم های روتاری را شرح دهد 

  .از مزایا ومعایب سیستم های روتاری آگاهی داشه باشد 

  .با سیر تغییرات این سیستم ها در گذر زمان آشنا باشد 

 .با اصول کار با این سیستم ها آشنایی داشته باشد 

 .با سیستم های موجود در بازار ایران آشنا باشد 

 .با نحوه ی کار با موتور های روتاری و تنظیمات آنها آشنایی داشته باشد 

  .بر روی دندان های فانتوم آماده سازی کانال با استفاده از فایل های روتاری را به درستی انجام دهد 

                                                                                               

 :مجازی  روش آموزشي

 برای دو جلسه و سپس یک روز کارگاه عملی نوید سیستم پاورپوینت همراه با صوت در و بارگذاریآفالین به شکل  غیرهمزمانآموزش 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                              وتپاورپوینت همراه با ص دو   د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

تکلیف مجازی وجود دارد اما در روز کارگاه دندانهای فانتوم بعد از  :که در سامانه قرار داده می شود تعداد تکالیفی -

   آماده سازی باید تحویل داده شوند.

 - تکالیف: زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به -

 



2 |  

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

 
 

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

  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
 خیر   بلی   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره عملی  12نمره امتحان تئوری در روز کارگاه و  4نمره ی کل مبحث : 

 :منابع آزمون

 مطالب ارائه شده در کالس

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 ایمیل مدرسین هم در سامانه ی نوید و هم در پاورپوینت ها وارد می شود و از گزینه ی پیام سامانه ی نوید هم استفاده خواهد شد.

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

 ل گزینه ی پیام سامانه ی نوید و همچنین ایمی

                                                                                                                                                                                                                                                                  در نهایت پاسخ تکالیف هم به شکل گروهی ارسال خواهد شد. 


