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 بسمه تعالي           

 1اندودانتیکس نظری  طرح ردس
 

                                                                    ساورژانسهای اندودانتیک موضوع درس:

                                                                  اندودانتیکس  گروه آموزشي:

                                                                 دکتر افخمي -دکتر بوالهری   رس:مد

  :هدف کلي

                                                                                                  دانشجویان با انواع فوریت های قبل و پس از شروع درمان و اقدامات درمانی فوری که در جلسه اورژانس الزم است  انجام گیرد. آشنایی

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:   

 دانشجو باید با فوریت های قبل و پس از شروع درمان آشنا شود. -
 را  بشناسد . یسم پاتوفیزیولوژیک ایجاد این شرایطنانشجو باید عوامل مرتبط با وقوع و مکاد -
قبل از شروع درمان ، کیفیت درمان انجام شده و  باهریک ازشرایط اورژانس رابرحسب شرایطانشجویان باید روش های درمانی درمواجهه د -

 شرایط فعلی بیمار طبقه بندی نموده و بداند.
 انشجو باید انواع داروهای الزم در درمانهای اورژانس را بشناسد و نحوه تجویز صحیح آنها را بفهمدد -

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي  

 آفالین بصورت بارگزاری فیلم آموزشی در سامانه نوید     

 

 :درسیستم نوید  و ... حتوا و تکلیفم  

  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد  -

                                                                         اری شدهذپاورپوینت صداگ 1

  که در سامانه قرار داده می شود: عداد تکالیفیت -

  تکلیف 1  

 ماه 1 :مان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیفز -
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...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و  -

                                                                                                                                                                                                             خیر 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 پاسخ به موقع به تکالیف 0.5نمره آزمون تستی پایان ترم+ 3

  :با استادنحوه ارتباط 

 09123807423مراجعه به بخش ، تلفن 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                     ، مراجعه به بخش سامانه نویدارسال پیام در 


