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 انتخاب مورد و آموزش بیمار موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

  دکتر نغمه معراجیمدرس: 

 هدف كلی:

 آشنایی دانشجویان با اصول انتخاب بیمار و آموزش صحیح بیمار
 

 اهداف ويژه:

 یجه درمان اثر بگذارند آشنا شود .بیمار و نتبا برخی بیماری های سیستمیک که می توانند برانتخاب  دانشجو باید 

 نی موثر بر نتیجه درمان را بداند.دانشجو باید شرایط خاص دندا 

 با اصول ارجاع بیمار آشنا شود. دانشجو باید معیارهای درمان دشوار رابفهمد و 

 مراحل الزم تا تصمیم گیری درباره انتخاب بیمار جهت انجام درمان را بدانند. 

 ن های درمان اندو را نام ببرداندیکاسیو. 

 اندیکاسیون های درمان اندو را بدانندکنترا. 

 شرایط سیستمیکی که نیاز به مدیفیکیشن در طرح درمان دارند را بدانند. 

 .انواع تغییرات در مراحل درمان الزم برای شرایط سیستمیک مختلف را نام ببرند 

  ارزیابی کنندمقدار دشواری درمان را در هر کیس بتوانند. 

 قبل وپس از اتمام درمان آشنا شود.ارتباط صحیح  دانشجو باید با اصول آموزش بیمار و 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه دو

 

 روش آموزشی:

 به صورت سخنرانی تعاملی همراه با ارائه اسالید با مطرح کردن سوال و مشارکت گروهی در پاسخ به سواالت 
 پرسش و پاسخ و بحث 

 ارائه کیس 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 یا وارونه برگزار گردد. Flipتا کنون مجازی نبوده است. درصورت هماهنگی با دانشکده مجازی، کالس ممکن است بصورت 
 

 نحوه ارزشیابی:

 آزمون کتبی پایان ترم 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 2.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 .آزمون کتبی پایان ترم دانشجو استکل نمره نهایی دانشجو از 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 آخرین ویرایش( کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد( 



 )کتاب مسیرهای پالپ )آخرین ویرایش 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

  )کتاب ملی اندودانتیکس )آخرین ویرایش 

 )کتاب اندودانتیکس اینگل )آخرین ویرایش 
 

 

  استاد:نحوه ارتباط با 

 از طریق ایمیل 

 از طریق مراجعه حضوری در بخش 
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