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  انشکده است.این د هکلیه حقوق متعلق به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجاز

 
 

 بسمه تعالي           

 1اندودانتیکس نظری  طرح ردس
 

 

 طرح درمان موضوع درس:

 اندودانتیکس گروه آموزشي:

                                                              ين صورتگر، دكتر آيددكتر نوشین شکوهي نژاد  :ينرسمد

میزان دشواري درمان هاي فاكتورهاي موثر بر  شناخت و هاي اندودانتیك آشنايي دانشجويان با اصول طرح درمان هدف کلي:

 اندودانتیك

 

 اهداف ویژه:

  :از دانشجو انتظار مي رود در پايان اين مبحث بتواند   

 را توضیح دهد.نحوه ارزيابي دندان قبل از طرح ريزي درمان  -

 ان ترمیم و بازسازي تاج دندان قبل از هرگونه اقدام بر روي دندان را بتواند توصیف نمايد.وضعیت پريودنتال و امکاهمیت  -

 مارو دندانپزشك كه بر طرح درمان موثر هستند را نام ببرد و ارزيابي نمايد.فاكتورهاي وابسته به بی -

 مقدار دشواري درمان را با توجه به مالحظات مربوط به بیمار و دندان مربوطه و عوامل موثر در اين رابطه ارزيابي نمايد. -

                                                                                              

 :مجازی  روش آموزشي

 :درسيستم نوید  و ... محتوا و تکليف

                                                                                ریفایل پاورپوینت همراه با صداگذا 3  د:كه در سامانه بارگذاري مي شو نوع محتواييو  تعداد -

 تکلیف 1   رار داده مي شود:كه در سامانه ق تعداد تکالیفي -

 هفته  2  زمان تقريبي براي مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

ن رصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غير دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزماد -

 مایيد:استفاده مي کنيد، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج ن
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  انشکده است.این د هکلیه حقوق متعلق به دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجاز

 
 

 

 خیر   بلی   ؟ایدآیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

كالس مجازي/اتاق 

بحث/ گفتگوي 

 همزمان(

 اداره كننده ساعت تاريخ

    

 

 نحوه ارزشيابي: 

نمره مربوط به  3نمره مربوط به اين واحد مربوط به اين مبحث مي باشد كه نیم نمره مربوط به تکلیف و  20سه و نیم نمره از 

 جلسه در آزمون فاينال مي باشد. 3سواالت مربوط به اين 

  

  :ادنحوه ارتباط با است

 )بخش پیام( سامانه نويد .1

 shokouhinejad@yahoo.comايمیل  .2

 مه بخشحضوري در ايام حضور طبق برنا .3

 :نمایيددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

                                                                                                                                                                                                                                                                   حضوري، ايمیل، سامانه نويد
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