
 2 سیستمیک های بیماریطرح درس 

                                                                  مبحث بیماریهای عصبی عضالنی 2های سیستمیک  بیماری موضوع درس:

                                                                 های دهان، فک و صورت بیماری گروه آموزشی:

                                                                  دکتر ارغوان تنکابنی رس:مد

 هدف کلی:

                                                                                                            های عصبی عضالنی آشنایی با بیماری 

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 زایمر، صرع و مالتیپل اسکلروزیسآلبررسی پاتوژنز بیماریهای  

 آلزایمر، صرع و مالتیپل اسکلروزیساریهای مبررسی تظاهرات بالینی بی 

 آلزایمر، صرع و مالتیپل اسکلروزیسحظات دندانپزشکی بیماران البررسی م 

 آلزایمر، صرع و مالتیپل اسکلروزیست دارویی در بیماران البررسی عوارض و تداخ 

                                                                                                             

                                                                                                          جلسه( 21از  8جلسه )جلسه  1 تعداد جلسات:

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود( :روش آموزشی

                                                                                               شود.آموزش بصورت غیر همزمان از بستر نوید به کمک بارگذاری فایل اسالید صداگذاری شده در نرم افزار پاورپوینت انجام می 

                                                                                                             

 ()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؟

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

                                                                                     به ازای هر جلسه یک سوال تشریحی در سیستم نوید 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:

  25/0هر سوال برای هر جلسه به عنوان تکلیف مجازی 

                                                                                                                                                                                                               نمره دارد.  1در آزمون پایانی هرجلسه 



 نمره برای این مبحث:

                                                                                                        نمره  2به ازای دو جلسه 

                                                                                                             

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

                                                                                                            طبق توضیح در قسمت ارزشیابی 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

                                                                                                      دهتوای بارگذاری شمح

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

  24کتاب برکت فصل  

                                                                                                      27س فصل الکتاب فا 

                                                                                                             

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

 در موارد مرتبط با محتوا لطفا از طریق پیام و یا از طریق نماینده مطرح شود.  

tonkabonia@gmail.com .در موارد ضروری از طریق ایمیل پاسخگو خواهم بود 
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