
 2 سیستمیک های بیماریطرح درس 

 1آدرنال  اختالالت موضوع درس:

                                                                                                                              صورت و فک دهان، های بیماری گروه آموزشی:

                                                         السادات موسویدکتر مهدیه  رس:مد

 هدف کلی:

                                                                                                             . بداند را آنها  عالئم و آدرنال غده به مربوط اختالالت انواع که رود می انتظار دانشجو از کالس پایان در

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 را بداند. عالئم مربوط به کم کاری آدرنالاز دانشجو انتظار می رود  

 .بداند را آدرنال کاری پر به مربوط عالئم رود می انتظار دانشجو از

 از دانشجو انتظار می رود تظاهرات دهانی اختالالت غده آدرنال را بداند. 

                                                                                    1 تعداد جلسات:

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود( :روش آموزشی

                                                                                      نوید از استفاده با آموزش آفالین

                                                                                                             

 ()بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

                                                 -   در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                                 شده صداگذاری پاورپوینت فایل یک   تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 آدرنال جلسه دو به مربوط تکلیف یک     تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

                                                                                                        

 ها هم در این قسمت ذکر شود( quiz) نحوه ارزشیابی:

 با که هایی پاسخ از و است مربوط نوید سامانه در شده بارگزاری تکلیف به آدرنال جلسه دو به مربوط نمرهاز  0.5و  آزمون چهارگزینه ای

                                                                                                     نمره تکلیف تعلق نمی گیرد.  شوند ارسال( شده تعیین هفته دو از بعد) تاخیر



 نمره برای این مبحث:

 نمره 1 

                                                                                                            

 ، کار گروهی و ...، همه به تفکیک ذکر شود(quizنمره)نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره آزمونتکیف به اضافه  نمره

                                                                                                          

 منابع آزمون )امتحان(:

                                                                              پاورپوینت بارگزاری شده در سامانه نوید 

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 23 فصل  2015 برکت

                                                                                  15 فصل  2018 فاالس

                                                                                                             

 شماره تلفن در صورت صالحدید()ایمیل،  :نحوه ارتباط با استاد

 ابزار پیام در سامانه نوید

 moosavi@sina.tums.ac.ir-ms ایمیل: 
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