فرم طرح درس مجازی/طرح دوره مجازی سیستمیک2
اطالعبت عمًمی
گزيٌ :بیمبری َبی دَبن ي فک ي صًرت

تعذاد ياحذ 1/5 :واحد نظری

وبم درس :بیماری های سیستمیک 2

پیص ویبس :بیماری های سیستمیک 1
رضتٍ :دندانپسشکی
ویمسبل :دوم

مقطع تحصیلی :دکتری حرفه ای
مسئًل درس :دکتر زهرا روستائی زاده

سبل تحصیلی 1311-1331 :

مذرسیه :دکتر اولیا ،دکتر اخوان کرباسی ،دکتر پویافرد ،دکتر حاجی مقصودی ،دکتر

روستائی زاده ،دکتر برزگر

مقذمٍ:
اس آوجبئیکٍ بٍ ياسطٍ پیطزفت تکىیک َبی بُذاضتی درمبوی طًل عمز اوسبوُب ري بٍ افشایص گذاضتٍ است ي َز دوذاوپشضکی مستقیمب در درمبن
بیمبران بب مطکالت سیستمیک وقص دارد ي تطخیص تظبَزات دَبوی ایه بیمبران بٍ عُذٌ ی يی است آگبَی در مًرد ایه بیمبری َب ي مالحظبت
دوذاوپشضکی آوُب بزای َز دوذاوپشضک ضزيری است.

پیبمذَبی یبدگیزی (آوچٍ فزاگیز در آیىذٌ ضغلی ،در رابطٍ بب ایه درس قزاراست مًرداستفبدٌ قزار دَذ):

اوتظبر می ريد داوطجً در پبیبن ديرٌ بتًاوذ در پبیبن درس بتًاوذ اصًل پذیزش ي ريوذ بستزی ي تزخیص بیمبر در بیمبرستبن را ضزح دَذ

َذف کلی :ضىبخت تذابیز جزاحی در بیمبران سیستمیک ي اصًل پذیزش ي ريوذ بستزی ي تزخیص بیمبر در بیمبرستبن.
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تکمیل پزيوذٌ
بیمبر بز اسبس کذ
روگ صفحبت



آمًسش چگًوگی
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بیمبر اس لحبظ
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چگًوگی ريوذ
تزخیص بیمبر

وحًٌ ومزٌ دَی

 10درصد نمره مربوط به امتحان پایان ترم که به صورت چهارگسینه ای و الکترونیک برگسار
می گردد ،میباشد 10 .درصد نمره مربوط به تکالیف و شرکت در بحث های اتاق گفتگو و دریافت به
موقع فایل ها می باشد.
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