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عًامل مًثر بر برقراری بی حسی مًضعی شامل اضطراب ي خستگی ي بیقراری ي التهاب وسًج آضىبیی داوطجًیبن بب 

 عًامل مًثر بر تزریق بدين درد ي همچىیه  پالپ ي پری اپیکال ، سیکل معیًب ي وحًٌ قطع  آن ي کىترل بیمار 
 

 : ريد داوطجًیبن پس اس گذراوذن ایه درس قبدر ببضىذ اوتظبر می  :اهداف ويژه

 

 .ريضُبی معمًل بزقزاری بی حسی در فک ببال ي پبییه  را بٍ اختصبر تًضیح دَىذ .1

بزقزاری بی بزای ) عًاملی کٍ مبوع بزقزاری بی حسی پبلپی کبفی در ريضُبی معمًل بی حسی می ضًوذ  .2

 .را بیبن کىىذ( حسی پبلپی کبفی ویبس بٍ تشریقبت مکمل می ببضذ

 .ي داخل پبلپی را تطزیح کىىذ PDLريش َبی بی حسی مکمل ضبمل داخل استخًاوی ، داخل  .3

ريش َبی بی حسی در ضزایط ي يضعیت َبی خبظ بیمبریُب ی پبلپ ي پزی اپیکبل ي جزاحی َبی اپیکبل را  .4

 .تطزیح کىىذ

 .مختلف داري َبی بی حسی ي عًارض آوُب را بٍ اختصبر تًضیح دَىذ تزکیببت .5

 

 ي يیذئً پزيصکتًر ي پزسص ي پبسخ داوطجًیبن  power pointاجزای سخىزاوی بب استفبدٌ اس  :استراتژي آموزشي

 

 یىٍ ای ي تطزیحی کًتبٌ پبسخامتحبن کتبی پبیبن تزم بٍ صًرت سئًاالت چىذ گش  :نحوه ارزشيابي

 

  مطبلعٍ دريس تئًری َمزا ٌ بب رفزوس آن -2حضًر مزتب در کالسُبی تئًری ي عملی   -1 :وظايف دانشجو 

 َمبَىگی بب استبد مزبًطٍ جُت رفع اضکبل -3
 

 استفبدٌ اس يسبیل کمک آمًسضی در تذریس -2حضًر بٍ مًقع در محل تذریس   -1 :وظايف استاد 
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