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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

                                                        سیر تکاملی و آشنایی با انواع ایمپلنت و اجزای آن                                                                              موضوع درس: 

                                                                پروتزهای دندانی                                                                    گروه آموزشي:

                                                                                                                                          صفورا قدسی دکتر مدرس:

 هدف کلي:

                                                                                                       آشنایی دانشجویان با تاریخچه ایمپلنت، انواع ایمپلنت، اجزای یک پروتز متکی بر ایمپلنت، و نحوه کاربرد و انتخاب هر یک از آنها      -

 اهداف ویژه:

 معرفی انواع ایمپلنتها 

 معرفی انواع ایمپلنتهای ریشه ای شکل 

 معرفی اجزای فیکسچر و قطعات پروتزی 

 آموزش اولیه قالبگیری و انتخاب اباتمنت 

  در پروتز متکی بر ایمپلنت                                                                                                     آشنایی با روند و مراحل کار        

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشي

 آفالین و غیر همزمان -از سامانه نوید استفاده

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف 

                                                                            یک محتوای مولتی مدیا: پاورپوینت صداگذاری شده                                                                                  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 ماه 1 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

ورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان درص -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

.------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 

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

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

عتسا تاریخ  اداره کننده 

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 مجموعا یک پانزدهم از نمره نهایی مربوط به این جلسه است که در امتحان میان ترم منظور خواهد شد.

 درصد از نمره کل این جلسه را به خود اختصاص می دهد. ۲۰تکلیف سامانه نوید 

  

  :نحوه ارتباط با استاد

۰۹1۲۸۴۵۰۸۳۳ 

 یدپیام در سامانه نو 

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

 ارسال پیام در بخش تکالیف نوید

                                                                                                                                                                                                                                                                      safoura.ghodsi@                                                                                             ارسال پیام در واتس اپ یا اینستاگرام    
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 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 اوردنچرهای متکی بر ایمپلنتموضوع درس: 

 پروتزهای دندانی                                                                   گروه آموزشي:

                                                                مصطفوی اعظم سادات دکتر مدرس:

 هدف کلي:

 انتخاب های درمانی اوردنچرآشنایی دانشجویان با  -

 

 اهداف ویژه:

  مزایا و معایب درمان اوردنچر در مقایسه با درمان ثابتآشنایی با 

  از اوردنچر متکی بر ایمپلنتآشنایی با اصول بازسازی فضای بی دندانی با استفاده 

  طرح های مختلف اوردنچرهای متکی بر ایمپلنت در ماگزیال و مندیبلآشنایی با 

 

 مجازی:  روش آموزشي

 آفالین با استفاده از سامانه نوید

 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

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

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

 یک ماه  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 آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................                                  ...........................................................................................                                                                                                                                                                          
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 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

اتاق /کالس مجازی

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 مجموعا یک هفدهم از نمره نهایی مربوط به این جلسه است که در امتحان پایان ترم منظور خواهد شد.

 درصد از نمره کل این جلسه را به خود اختصاص می دهد. ۲۰تکلیف سامانه نوید 

  

  :نحوه ارتباط با استاد

 پیام در سامانه نوید

 

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

                                                                                                                                                       پیام در سامانه نوید                                                                                                          
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 بسمه تعالي           

 ریایمپلنت نظ طرح درس
 

                                                                            اصول جراحی ایمپلنت و مراحل آن موضوع درس:

                                                              ایمپلنت گروه آموزشي:

                                                               دکتر رضا شریفی مدرس:

   هدف کلي:

                                                                                                             دانشجویان با تکنیک جراحی قرار دادن ایمپلنت آشنایی -

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 ) آشنایی با موارد مورد نیاز قبل از جراحی) معاینات کلینیکی و اخذ موارد پاراکلینیک 

 نت ) فیکسچر (نحوه انتخاب ایمپل 

 نحوه جراحی و ترتیب دریلینگ 

 جراحی یک مرحله ای یا دو مرحله ای 

  نحوه بخیه 

 دستورات بعد از جراحی 

 مجازی:  روش آموزشي

 آفالین با استفاده از نوید)پاورپوینت با صدا(

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

 محتوا به صورت پاورپوینت با صدا                                                                    یک د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 ماه 1 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

ند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مان -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

............................................................................................................................................................................................................................................

..................................................................................................................................................                                   ..........................................................................................                                                                                                                                                                   
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 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره از کل 2/0انجام تکالیف امتحان به صورت چهار گزینه ای و شامل یک نمره از کل و در صورت 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

rsharifi59@yahoo.com 

 پیام سامانه نوید

 

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

 ایمیل از طریق سامانه پیام نوید و

                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

 

 

 
 

mailto:rsharifi59@yahoo.com
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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 های اطراف ایمپلنتبیماری –ی نظر ایمپلنتموضوع درس: 

                                  پریودانتیکس گروه آموزشي:

 دکتر مینا طاهری مدرس:

 هدف کلی:

 فاکتورها و درمان آنها را بشناسد.ایمپلنت و ریسکهای پریانواع بیماریدانشجو باید  -

 

 اهداف ویژه:

 دانشجو در پایان درس بتواند:

 ایمپلنت موکوزایتیس را تعریف کند.پری 

 را توصیف کند. سیتیموکوزا مپلنتیایپری کیوگرافیو راد ینیبال میعال 

 را توضیح دهد. سیتیموکوزا مپلنتیایپرایمپلنتایتیس را تعریف کند و تفاوت آن با پری 

 کند فیرا توص سیتیمپلنتایایپر یکیوگرافیو راد ینیبال میعال. 

 توضیح دهد.را  مپلنتیایپر یهایماریب وعیش 

 سیتیمپلنتایایابتال به پر شیموارد را بر افزا نیا یرگذاریتاث یرا نام ببرد و نحوه یستایمپلنتیایبروز پر یفاکتورها سکیر 

 توضیح دهد.

 ایمپلنت را توصیف کند. های پریمیکروبیولوژی مرتبط با بیماری 

 ایمپلنت را نام برده و توضیح دهد.های پریدرمان بیماری 

 

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشی

 غیرهمزمان )بارگذاری محتوا در سامانه نوید( و همزمان )کالس وارونه/ رفع اشکال(ترکیب آموزش 

 محتوا و تکلیف و ... درسیستم نوید : 

                فیلم )سخنرانی بر روی پاورپوینت(                                                                که در سامانه بارگذاری مي شود: نوع محتوایيو  تعداد -

 دو سوال که در سامانه قرار داده مي شود: تعداد تکالیفي -

 یک ماه پس از بارگذاری تکلیف :زمان تقریبي برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف -
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درصورتی که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش 

 نام بستر و نحوه اطالع رسانی جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:همزمان استفاده می کنید، 

رسانی خواهد ی ایشان اطالعروم در قالب کالس وارونه؛ زمان و لینک کالس از طریق پیام تلفنی به نمایندهکالس آنالین در بستر اسکای -

 شد.

 

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

عنوان)خود آزمون/ کالس 

مجازی/اتاق بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابی: 

 نمره 2/1کل نمره این جلسه: 

 نمره 1نمره آزمون پایانی: 

 2/۰نمره تکلیف: 

 گیرد.ای تعلق نمیبه تکالیفی که با تاخیر ارسال شوند، نمره

 

 نحوه ارتباط با استاد: 

 mtaherim@gmail.com                                                                                                                           ل:یمیا

 هاسامانه نوید: قسمت پیام

 ۰۹12۷1۰۷۶۰۵تلفن: 

 رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج نمایید.در صورتی که روشی برای 

 ها، ایمیل، تلفن(های ارتباطی با استاد )پیامراه

                 برگزاری کالس وارونه                                                                                                          

 

 

mailto:mtaherim@gmail.com
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 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 انتخاب بیمار و طرح درمان از نگاه جراحی                                                               موضوع درس: 

                                                             جراحی فک و صورت گروه آموزشي:

                                                                  عباسی دکتر امیر جالل  مدرس:

 هدف کلي:

 انتخاب بیمار و طرح درمان از نگاه جراحی                                                                -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        

 اهداف ویژه:

 ایمپلنت درمان جهت بیمار ارزیابی و انتخاب نحوه 

 بهینه ایمپلنت جراحی درمان طرح دستیابی جهت الزم مالحظات  

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشي

 غیر همزمان با استفاده از سامانه نوید

 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف 

 به صورت پاور پوینت با صدا                                                                               د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 تا پایان ترم به تکالیف: زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ -

 

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 آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

------------------------------------------------------------------------------------------------

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

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 های چهار گزینه ای در آخر ترم تست

 

  :نحوه ارتباط با استاد

Abbasi.a.j@gmail.com 

Aj_abbasi@tums.ac.ir 

 

 در صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج نمایید.
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 بسمه تعالي

 ایمپلنت نظری درسطرح 
 

 طراحی ایمپلنت میکرو و ماکرو دیزاین                                                                   موضوع درس:

   پریودنتیکس گروه آموزشي:

 زینب کدخدا مدرس:

 هدف کلي:

خصوصیات سطحی ایمپلنت از نظرمیکروسکوپی آشنایی با ساخت ایمپلنت و خصوصیات مواد به کار رفته در ساخت ایمپلنت و  -

 و ماکروسکوپی

 

 اهداف ویژه:

  دانشجو در آخر درس باید تاریخچه ای از فلزات به کار رفته در طراحی ایمپلنت را براند و جدید ترین تکنولوژی ها را نیز درباره

 .یولوژیک با سطح استخوان رابشناسدسطح ایمپلنت از نظرمیکروسکوپی و ماکروسکوپی و تغییرات مفید جهت بهبوداتصال ب

 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

بارگذاری دو فایل درسیستم  مولتی مدیارایه فیلم اموزشی ا د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 نوید

یک فایل در انتهای درس در سوال در قالب  2ایجاد تکلیف بصورت  که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 سیستم نوید

 یی به تکالیف در سیستم نویدگوبرا ی پاسخ یک ماههایجاد مهلت  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   

 :ش آموزشي مجازی بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:کنید، نام 

 روز در سیستم نوید 10یی به تکالیف به مدت گوروزه برا ی پاسخ 10ایجاد مهلت 

 ایجاد بازخورد از طریق ایجاد فایل اختصاصی برای هر دانشجو

                                                                                                                                                                                                             

 خیر ×  بلی  اید؟آیا 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: 

 نمره برای پاسخ به تکالیف در صورت پاسخگویی در مهلت مقرر 25/0

    نمره امتحان ترم1

 

 :نحوه ارتباط با استاد

به درس مربوطه در قسمت نام خودش سواالت وپیشنهاداتش را مطرح واز  دانشجو میتواند در سیستم نوید در محیط مربوط

 .همان طریق بازخورد استاد را مشاهده کند

 

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

.دانشجو میتواند در سیستم نوید در محیط  .دانشجو میتواند در سیستم نوید در محیط مربوط به درس مربوطه در قسمت نام خودش

 .مربوط به درس مربوطه در قسمت نام خودش اشکاالتش را مطرح وباز خورد استاد را مشاهده کند
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 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 مروری بر آناتومی فک و لندمارک ها                                                                   موضوع درس: 

                                                                   جراحی دهان،فک و صورت گروه آموزشي:

                                                                هاشمی نسبمحبوبه کتر د مدرس:

 هدف کلي:

 آشنایی با لندمارک های آناتومیک فک باال -

 آشنایی با لندمارک های آناتومیک فک پایین -

                                                                                                                                                                                    

 اهداف ویژه:

 آشنایی با آناتومی سینوس ماگزیالری و مالحظات مربوط با ایمپلنت 

  آشنایی با آناتومی عصبLAN و مالحظات مربوط با ایمپلنت 

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشي

 غیر همزمان با استفاده از نوید

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

                               پاور پوینت                                                1 د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 سوال  2پاور پوینت حاوی  1 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 ماه1 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:استفاده 

............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................                                                                                       ......................................                                                                                                                  

 

 خیر   بلی   اید؟لیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآیا برای درس فعا -
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عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 سوال چهارگزینه ای به ازای هر جلسه4

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 شنبه و یکشنبهحضور در بخش در روزهای 

mahboube.hasheminasab@gmail.com 

09122181700 

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

 طرح سوال در سامانه و بصورت حضوری

                                                                               

 

 

mailto:mahboube.hasheminasab@gmail.com
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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 شاخص ها، آموزش بهداشت و کنترل دوره ای موضوع درس:

 پریودانتیکس                                                               گروه آموزشی:

                                                             ندا مسلمیدکتر  مدرس:

 هدف كلي:

ی مورد استفاده در بررسی های اپیدمیولوزیک سالمت بافت پری ابمپلنت را بشناسد و نحوه انجام بهداشت ناحیه اطراف شاخص هادانشجو  -

 ابمپلنت و کنترل های دوره ای یلبماران تحت درمان ابمپلنت را بداند

 

 اهداف ويژه: 

 

 دانشجو بتواند:

 .فلسفه درمان نگهدارنده را توضیح دهد 

 ری ایمپلنت  و انواع شاخص های رایج جهت بررسی سالمت بافت پری ایمپلنت را نام ببرد.روش های بررسی بافت پ 

  .روش ها و وسایل مختلف بهداشت اطراف ایمپلنت و کاربرد هر یک را لیست کند 

  .معاینات الزم در جلسات کنترل دوره ای را توضیح دهد 

 

 

 مجازی:  روش آموزشي

 بارگذاری محتوا در سامانه نوید

 

 حتوا و تکلیف و ... درسیستم نويد :م 

                                                                              کتاب PDFپاورپوینت صداگذاری شده،  که در سامانه بارگذاری می شود: نوع محتواییو  تعداد -

 سوال 2 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود: -

 یکماه پس از بارگزاری ی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف:زمان تقریب -

 
درصورتی که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان استفاده می  -

 : کنید، نام بستر و نحوه اطالع رسانی جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید

 خیر
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 خیر +  بلی   اید؟فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآیا برای درس  -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره 25/1کل نمره این جلسه: 

 نمره 1نمره آزمون پایانی: 

 0.25نمره تکلیف: 

 تعلق می گیرد. نصف نمره به تکالیفی که با تاخیر ارسال شوند،

 

 نحوه ارتباط با استاد: 

 0۹12۸۹۸5۸۳۸تلفن: 

E.mail:neda_moslemi@yahoo.com 

 ارسال پیام از طریق سامانه نوید

 

 در صورتي كه روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته ايد، در اينجا درج نمايید.

 ارسال پیام از طریق سامانه نوید      
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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 عوارض و موارد شکست در ایمپلنت از دیدگاه جراحی                                                                ع درس: موضو

                                                               جراحی فک و صورت گروه آموزشي:

                                               دکتر علیرضا پرهیز مدرس:

 هدف کلي:

 آشنایی با عوارض جراحی درمان ایمپلنت و موارد شکست در ان  -

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 در پایان این درس دانشجو باید بتواند:

 عوارض جراحی ایمپلنت را نام ببرد 

 علل بروز این عوارض را توضیح دهد 

  دهد.راههای درمان این عوارض را توضیح 

 .شکست درمان ایمپلنت را توضیح دهد 

 .علل ان را بیان کند 

 .نحوه مواجهه با انها را توضیح دهد                                                               

 مجازی:  وش آموزشير

 غیر همزمان از طریق سامانه نوید 

 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف 

 یک پاورپوینت با صدا گذاری                                                                           :که در سامانه بارگذاری می شود نوع محتواییو  تعداد -

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

 روز 30 پاسخ به تکالیف:زمان تقریبی برای مهلت ارسال  -

 

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 آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

.............................................................................................................................................................................................................................................. 

.............................................................................................................................................................................................................................................. 
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 خیر   بلی   اید؟نظر گرفته آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره پایان ترم از تکلیف است 10%

 سواالت چهارگزینه ای

  

  :نحوه ارتباط با استاد

Email: alirezaparhiz@gmail.com  

 Tel: 09125130627 

 

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

 ارسال پیام متنی ، صوتی و تصویری در واتس اپ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:alirezaparhiz@gmail.com
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 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

                                                                 جراحی بازسازی بافت سخت و سینوس لیفتموضوع درس: 

                                                             جراحی دهان و فک و صورت گروه آموزشي:

                                                                  بشکارمجید  دکتر مدرس:

 هدف کلي:

 آشنایی با روش های بازسازی بافت سخت ریج آلوئول   -

 آشنایی با جراحی سینوس لیفت     -

                                                                                                                                                                                                      

 اهداف ویژه:

  آشنایی با مفهومGBR 

  آشنایی با گرفت های استخوانی اتوژن 

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشي

 بصورت غیر همزمان )آفالین(با استفاده از سامانه نوید

 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

                                                                                با صدا یک فایل پاور پوینت  :تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود -

 wordیک فایل  :تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود -

 یکماه :زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف -

 

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید: استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه

.------------------------------------------------------------------------------------------------------

------------------------------------------------------------------------------------------------------  

 خیر   بلی   اید؟آیا 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: 

 درصد نمره از آزمون پایانی کسب شود. 80درصد نمره از تکلیف حین دوره و  20.

 تاخیر پاسخ داده شوند هیچ نمره ای تعلق نمی گیرد. به تکالیفی که با

 

  :نحوه ارتباط با استاد

majid.beshkar@gmail.com 

 در صورتی که روشی برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج نمایید.

                                                                                                                                                                                                                                                                  

 

 

 

mailto:.........................majid.beshkar@gmail.com
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 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

                                                       ایمپلنت نظریموضوع درس: 

                                                          پروتزهای دندانی گروه آموزشي:

                                                          ه حبیب زادهدکتر سار  مدرس:

 هدف کلي:

                                                                                                            روش های درمانی پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت )پیچ شونده و سمان شونده(  -

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 ت )پیچ شونده و سمان شونده(معرفی انواع پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلن 

 مزایا و معایب پروتزهای سمان شونده 

 مزایا و معایب پروتزهای پیچ شونده 

 عوامل موثر بر گیر پروتزهای ثابت متکی بر ایمپلنت 

 )انتخاب نوع پروتز در شرایط درمان )اندیکاسیون های پروتزهای سمان شونده و پیچ شونده 

 Passive fit پروتز 

 مانده اطراف پروتزهامعایب سمان باقی 

 تکنیک ساخت پروتزهای سمان شونده 

 تکنیک ساخت پروتزهای پیچ شونده 

                                                                     

 مجازی:  روش آموزشي

 (غیرهمزمان)آفالین با استفاده از نوید

 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف 

  یک فایل پاورپوینت با صدا د:که در سامانه بارگذاری می شو حتوایینوع مو  تعداد -

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

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

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................  

                                                                                                                                                                                                  

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

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 )معادل نیم نمره ( به تکلیف سیستم نوید اختصاص دارد. %10نمره این جلسه   5از کل 

 

  :ا استادنحوه ارتباط ب

 واتساپ 09125212758

 sareh.habibzadeh@gmail.com                                                                                                                                          ایمیل

 

 .نماییدجا درج در صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در این

                 .در صورت نیاز از طرق باال در تماس باشند 
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 تعاليبسمه            

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 روش های جراحی پیشرفه جراحی های بازسازی بافت نرمموضوع درس: 

 پریودانتیکس گروه آموزشي:

 دکتر سید محسن صالحی منفرد مدرس:

 هدف کلي:

  اطراف ایمپلنت  نرمآشنایی با روش های بازسازی بافت  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 ژه:اهداف وی

  نسوج نرم اطراف ایمپلنت ) پری ایمپلنت مکوزا(آشنایی با 

  پیوند های نسج نرم اتوژن و آلوگرفت و زنو گرفت هاآشنایی با  

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشي

 ن(با استفاده از سامانه نویدبصورت غیر همزمان )آفالی

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

                                                                                با صدا یک فایل پاور پوینت  که در سامانه بارگذاری می شود: نوع محتواییو  تعداد -

 wordیک فایل    می شود:تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده  -

 یکماه 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 آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

............................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................          

                                                                                 

                                                              

 خیر   بلی   اید؟آیا 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: 

 درصد نمره از آزمون پایانی کسب شود. 80نمره از تکلیف حین دوره و درصد  20.

 به تکالیفی که با تاخیر پاسخ داده شوند هیچ نمره ای تعلق نمی گیرد.

 

  :نحوه ارتباط با استاد

salehimo@tums.ac.ir  

 در صورتی که روشی برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج نمایید.
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 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 انتخاب بیمار و طرح درمان از نگاه پروتز                                                                   موضوع درس: 

                                                                  پروتزهای دندانی گروه آموزشي:

                                                                 فریدفرزانه  دکتر  مدرس:

  هدف کلي:

  دانشجویان با معیارهای انتخاب بیمار و نحوه درمان های پروتزی متکی بر ایمپلنت آشنا می شوند. -

.                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 :توضیح دهند شجویان انتظار می رود در پایان کالس بتوانند به طور کاملاز دان

 .طرح های درمان متکی بر ایمپلنت در صورت فقدان یک دندان 

 .طرح های درمان متکی بر ایمپلنت در صورت فقدان دو دندان 

 .طرح های درمان متکی بر ایمپلنت در صورت فقدان سه دندان 

 نت در صورت فقدان چندین دندان.طرح های درمان متکی بر ایمپل 

 .طرح های درمان متکی بر ایمپلنت در صورت فقدان همه دندان ها 

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشي

 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

                                                                                ک پاورپوینت صداگذاری شده. ی د:که در سامانه بارگذاری می شو ایینوع محتوو  تعداد -

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

 یک ماه زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  درصورتي -

خیر استفاده نمی کنم. ... استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
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............................................................................................................................................................................................................................................

..........................................................................................................................................................................................................                                                                                           ..................................                                                                                                                 

 

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

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

  حوه ارزشیابي: ن

---- 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 از سامانه نوید استفاده می شود.

 در صورتی که روشی برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج نمایید.

                                                                                                                                                                                                                                                            .درصورت امکان یک جلسه آنالین حضوری برای رفع اشکال تعیین می شود
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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
 دندانپزشکي  دانشکده واحدهاي درسي مجازي

 

 

*مشخصات درس-الف
 

     :49ورودي:                             اولنیم سال:          ایمپلنت نظرینام درس 

  عملي                      کارگاهي -نظري                عملي              ظرين                         1:   واحدتعداد  

    :34120239110شماره تماس:              آقای دکتر شریفینام و نام خانوادگي استاد مسئول درس 

 :هدف کلي 

کلی درمان ایمپلنت و نحوه انتخاب بیمار و موارد ارجاع به متخصص بر آشنایی دانشجویان دندانپزشکی عمومی با مفاهیم 

 اساس درجه سختی

 

 :اهداف اختصاصي 

 حیطه ي شناختي:

در پایان این دوره انتظار می رود دانشجویان با مفاهیم کلی درمان ایمپلنت و قطعات مختلف آن و درمان های ساده جراحی  

 به متخصصین مربوطه، آشنا شوند. بیمارانی ارجاع و پروتز ایمپلنت و نحوه

 حیطه ي رفتاري:

در پایان این دوره دانشجو باید بتواند عالوه بر شناخت قسمت های مختلف ایمپلنت و نحوه انتخاب صحیح و بیماران و طرح  

 درمان الزم را از دیدگاه جراحی و پروتز را انجام دهد.

 حیطه ي عاطفي:

 .مراحل مختلف تدریس فعاالنه شرکت نمایددانشجو با انجام تکالیف در  
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 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیري-توضیح کلي شیوه کار شما و روند یاددهي 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردي مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

ارائه می شود.  11دروس نظری و عملی جراحی، پریو و پروتز جهت دانشجویان ترم  هایدرس ایمپلنت نظری با توجه به پیش نیاز

هدف از این درس آشنایی با دانشجویان دندانپزشکی با قطعات مختلف ایمپلنت، مفاهیم کلی درمان و نحوه انتخاب بیماران شامل 

ها ها و عوارض ایمپلنت complication ه برخورد با ، نحوه صحیح یک درمان ایمپلنت) در زمینه جراحی و پروتز( و نحوطرح درمان

 باشد.و شناخت موارد ارجاعی  به متخصص مربوطه می

، به صورت نظری و تئوری و به صورت مجازی از طرق مختلف  12این درس با توجه به وجود واحد ایمپلنت عملی در ترم 

شود. در انتهای های آموزشی ارائه میبا کمک از فیلم و سایر نسخهو همچنین  onlineبه صورت پاورپوینت با صدا و  offlineشامل)

مقرر که در انتهای هر تکلیف مشخص شده به  عدگردد که دانشجویان عزیز موظفند در موهر مبحث تکلیفی به دانشجویان ارائه  می

با حضور به موقع به صورت فعاالنه درکالس  آن تکلیف پاسخ دهند در صورت برگزاری کالس به صورت آنالین انتظار می رود که

 آنالین حضور داشته باشند.

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

/پاورپوینت مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر  صداگذاری شده/مولتی مدیا

 نوع محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

1 
سیر تکاملی و آشنایی با انواع ایمپلنت و 

 اجزای آن
 خانم دکتر قدسی

یک محتوای مولتی مدیا: پاورپوینت 

 صداگذاری شده
51/60/99 ماه 1   

 مالحظات آناتومیک در درمان ایمپلنت 2
خانم دکتر هاشمی 

 نسب
22/60/99 یک فایل پاورپوینت با صدا ماه 1   

3 
ایمپلنتطراحی  (Micro and Macro 

design) 
صدا با مدیا فیلممولتی  خانم دکتر کدخدا  29/60/99 ماه 1   

4 
فت سخت و نرم مالحظات بیومکانیک با

ایمپلنتاطراف  
زمهخانم دکتر رو 61/60/99 پاورپوینت با صدا محتوای مولتی مدیا  ماه 1   
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جراحیانتخاب بیمار و طرح درمان از نگاه  5 52/60/99 یک فایل پاورپوینت با صدا آقای دکتر عباسی  ماه 1   

59/60/99 یک پاورپوینت صداگذاری شده خانم دکتر فرید انتخاب بیمار و طرح درمان از نگاه پروتز 6 ماه 1   

7 
روش ها و تکنیک های تصویر برداری 

 تشخیصی
آقای دکتر گودرزی 

 پور
و یک فایل صوتیپاورپوینت یک   20/60/99 ماه 1   

8 
کست های تشخیصی و راهنمایی های 

 جراحی
حسن  خانم دکتر
 زاده

60/60/99 یک پاورپوینت با صدا ماه 1   

   امتحان میان ترم 9

13/30/44 یک فایل پاورپوینت با صدا آقای دکتر شریفی اصول جراحی ایمپلنت و مراحل آن 11 ماه 1   

11 
روشهای درمانی اوردنچر های متکی بر 

 ایمپلنت
خانم دکتر 
 مصطفوی

11/30/44 پاورپوینت صداگذاری شده ماه 1   

12 
روشهای درمانی پروتزهای ثابت متکی بر 

 ایمپلنت )پیچ شونده و سمان شونده(
-خانم دکتر حبیب

 زاده
29/30/44 یک فایل پاورپوینت با صدا ماه 1   

13 
پیشرفته: جراحی های روش های جراحی 

 بازسازی بافت سخت و سینوس لیفت
31/34/44 یک فایل پاورپوینت با صدا آقای دکتر بشکار ماه 1   

14 
روش های جراحی پیشرفته: جراحی های 

 بازسازی بافت نرم
ک فایل پاورپوینت با صدای آقای دکتر صالحی  30/34/44 ماه 1   

15 
عوارض و موارد شکست در ایمپلنت از 

 دیدگاه جراحی
11/34/44 یک فایل پاورپوینت با صدا آقای دکتر پرهیز ماه 1   

16 
عوارض و موارد شکست در ایمپلنت از 

 دیدگاه پروتز
خانم دکتر خوشخو 

 نژاد
پاورپوینت با صدا سال سه فایلار  22/34/44 ماه 1   

17 Periimplantitis 24/34/44 فیلم )سخنرانی بر روی پاورپوینت( - خانم دکتر طاهری ماه 1   

18 
شاخصها، آموزش بهداشت وکنترل 

 های دوره ای
30/13/44 کتاب PDFپاورپوینت صداگذاری شده،  - خانم دکتر مسلمی ماه 1   

 امتحان پایان ترم 19
 

 ارزشیابي  -د

 
  وتکالیف کسب نمره ی به شرح زیر می باشد: با توجه به تعداد جلسات زیاد و تنوع مطالب

 نمره  0هشتم                       یتا انتهای جلسه ی  یکامتحان میان ترم از جلسه-1

 نمره 4                     ی هفدهمی نهم تا انتهای جلسهامتحان پایان ترم از جلسه-2

 نمره 0                      های آنالینوحضور به موقع در کالس صحیح تکالیفانجام -0

 

 گردد.لطفاً از کپي کردن تکالیف خودداري نمایید. در صورت مشاهده نمره منفي لحاظ مي
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 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 مالحظات بیولوژیک بافت سخت و نرم اطراف ایمپلنت موضوع درس:

                                                                   پریودانتیکس گروه آموزشي:

                                                                  روزمهنینا دکتر  مدرس:

 هدف کلي:

 ویژگی های بافت نرم و سخت اطراف ایمپلنت های دندانی   آشنایی با -

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند به طور کامل:

 .عرض بیولوژیک را تعریف کند 

 د.تفاوت عرض بیولوژیک اطراف دندان و ایمپلنت را شرح ده 

 .تفاوت های بالینی بافت نرم اطراف دندان و ایمپلنت را توضیح دهد 

 .استیواینتگریشن را تعریف کرده و مراحل آن را توضیح دهد 

 .خونرسانی بافت های اطراف دندان و ایمپلنت و تفاوت آن ها را شرح دهد 

  مراحل پاسخ بافتی به نیروهای اکلوزالی افزایش یافته را توضیحBOP عرض و ضخامت لثه کراتینیزه ( رابداند. ٬وبینگعمق پر ٬ 

 .اینترفیس استخوان و ایمپلنت را شرح دهد 

                                                                                             

 مجازی:  روش آموزشي

 آفالین با استفاده از نوید

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف 

 پاورپوینت با صدا محتوای مولتی مدیا  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 ماه ۱ زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
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............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................ 

 خیر   بلی   اید؟گرفتهآیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر  -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره امتحان نهایی ۱

 نمره تکلیف ۲/۰

  :نحوه ارتباط با استاد

ninarouzmeh@yahoo.com                                                                                                                       ایمیل

 ابزار پیام سامانه نوید

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

                                                                                                                                                                                   از طریق ارتباط با استاد درج شده در آیتم قبلی                                                                                 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

mailto:ninarouzmeh@yahoo.comایمیل
mailto:ninarouzmeh@yahoo.comایمیل
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 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

                                                  رادیوگرافی در ایمپلنتهای دندانی               موضوع درس: 

                                                             رادیولوژی گروه آموزشي:

                                                     دکتر داریوش گودرزی پور  مدرس:

 هدف کلي:

 ان ایمپلنت و کاربرد و مزایا و محدودیتهای هر روششنایی با روشهای رادیوگرافیک درمآ -

                                                                                                                                                                                              

 اهداف ویژه:

  روشهای مختلف تصویربرداری مورد استفاده در درمان ایمپلنتشناخت 

 یادگیری روشهای رادیوگرافیک مفید در هر مرحله از درمان ایمپلنت 

  آشنایی با مزایا و معایب هر یک از تکنیکهای رادیوگرافی 

 مجازی:  روش آموزشي

 بارگزاری اسالید و صوت در نوید

 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

 یک سری اسالید و یک فایل صوتی                                                                                 د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  عدادت -

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

  یکماه :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 آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

..................................................................................................................................................................................................................................................

...............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                       

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -
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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

عنوان)خود آزمون/ کالس 

مجازی/اتاق بحث/ 

 گفتگوی همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 ارزشیابي: نحوه 

 ارزشیابی از طریق نمره مکتسبه در ازمون مجازی چهارگزینه ای کسب خواهد شد.تکلیف نمره ندارد.  

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 سامانه نوید

 

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

--- 
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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 

 

 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

 کست های تشخیصی و راهنمای جراحی                                                       :  موضوع درس

 پروتزهای دندانی                                                        :گروه آموزشي

                                           دکتر محیا حسن زاده :مدرس

  :هدف کلي

 آشنایی با کستهای تشخیصی ایمپلنت و راهنمای جراحی -

 

 اهداف ویژه:

 زیر را بداند:انتظار میرود در انتهای این جلسه دانشجو موارد 

 لزوم استفاده از کستهای تشخیصی 

 چگونگی مانت کستهای تشخیصی و انواع ارتیکوالنور 

 وکس آپ و چیدمان دندانها 

        انواع راهنماهای جراحی 

                                                                                           

 :مجازی  روش آموزشي

 صورت افالین از طریق پاورپوینت صدا گذاری شدهبه 

 

 :درسیستم نوید  ...محتوا و تکلیف و 

 یک پاورپوینت با صدا                                                                              تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود: -

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

 ماه 1:زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف -

 

درصورتی که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش  -

 ایید:همزمان استفاده می کنید، نام بستر و نحوه اطالع رسانی جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نم

............................................................................................................................................................................................................................................

...........................................................................................................................................                            .................................................................................................                                                                                                                                                                                  
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 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 .درصد نمره مربوط به چگونگی پاسخ به سواالت خواهد بود ۲۰درصد نمره این جلسه شامل سواالت چهارگزینه ای است و  ۸۰

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 پیام سامانه نوید  ابزار

 Mahya_hasanzade@yahoo.com                                                                                                 ادرس الکترونیک

 

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

 پیام سامانه نوید  ابزار

 Mahya_hasanzade@yahoo.com                                                                                                 ادرس الکترونیک

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



1 |  

  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 ایمپلنت نظری طرح درس
 

                                                                    ایمپلنت نظری )عوارض و موارد شکست در ایمپلنت از دیدگاه پروتز(موضوع درس: 

                                                            پروتز/ جراحی/ پریو  گروه آموزشي:

                                                              نیکفام خوشخونژاددکتر  مدرس:

 هدف کلي:

 آشنایی با عوارض و موارد شکست در ایمپلنت از دیدگاه پروتز -

                                                                                                            

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 انواع عوارض و موارد شکست ایمپلنت دیدگاه پروتز 
 علل ایجاد عوارض پروتزی درمان ایمپلنت 
 نحوه جلوگیری از عوارض پروتزی درمان ایمپلنت 

 نحوه برطرف ساختن یا جبران عوارض پروتزی درمان ایمپلنت 

                                                                                                 

 مجازی:  روش آموزشي

امانۀ استفاده از سامانه مجازی دانشگاه )نوید( و ارسال فایل اسالیدها همراه با صوت، ارسال تکلیف و ارائۀ بازخورد به دانشجویان از طریق س

 نوید. 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف 

 ارسال سه فایل پاورپوینت با صدا که در سامانه بارگذاری می شود: نوع محتواییو  تعداد

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

 یک ماه زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

ش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموز -

                                                                                                                                                                                                              -استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
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 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 هستند در مهلت تعیین شده انجام و پاسخهای مربوطه را ارسال نمایند .ارائۀ تکلیف در سامانۀ نوید ) که دانشجویان موظف 

 امتحان کتبی پایان ترم به صورت سئواالت چند گزینه ای 

  .یک چهارم نمره از تکلیف بارگزاری شده در سامانه نوید و سه چهارم نمره توسط آزمون پایان ترم کسب خواهد شد

 لیف، پس از مهلت ارسال پاسخ، تعلق نخواهد گرفت.نمره ای به پاسخهای ارسال شده برای تک

  

  :نحوه ارتباط با استاد

 پیام در سامانه نوید

 

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

                                                                                                                                                                                                                                                                    .در صورت ابهام و سوال، در سامانه نوید مطرح شود

                                                                                       

 

 

 

 


