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 بسمه تعالي           

                                                                                                                                         1رطح ردس رپوزت پیشرفته نظری 
  ۱ پروتزهای پیشرفته نظری موضوع درس :

                                                                  پروتزهای دندانی   روه آموزشي:گ

 حسن اذان گودکتر   رس:مد

                          

  : کليهدف 

 لیپارس پروتز اییھانت یالبراتوار مراحل آموزش                                                                                                                                                                                                       

 :ژهیو اهدافویژهاهداف 

 بتواند دیبا کالس نیا انیپا در یاندانشجو

 بشناسد را لیپارس پروتز کست نواعا (۱

 بداند را آن مراحل و تیکیدوبل از هدف (2

 دهد حیتوض مراحل و هدف ذکر با را نگیکست اوت، برن نگ،ینوستیا ، یاسپروگذار مراحل (3

 بداند را میر اکلوژن و سیب رکورد ساخت نحوه.بشناسد را نگیشیپال و نگیشینیف مراحل (4

                                                                                                  بداند را یخلف و یقدام یدندانها دمانیچ اصول (5

 :مجازی  روش آموزشي

 .آفالین با استفاده از سامانه نوید 

                                                                                پوینت صداگذاری شده پاور   د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 یک تکلیف   که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز 7 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

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 

 

 خیر؟  ایدآیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -
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عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 .مربوط به این جلسه ) یک پانزدهم از نمره کل( در آزمون پایانی کسب می شود کل نمره

 .عدم پاسخ به تکلیف در بازه زمانی مشخص شده منجر به کسر نیم نمره می گردد

  :نحوه ارتباط با استاد

 پیام در سامانه نوید

 09126195082پیامک به واتساپ 

 ارتباط با مسئول درس 

 

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

09126195082  whatsapp 


