
 1اندودانتیکس نظری  طرح درس

 بی حسی موضعی در اندودانتیکس موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر پگاه صرافمدرس: 

 هدف كلی:

آشنایی کلی دانشجویان با انواع روش های برقراری بی حسی موضعی در اندودانتیکس. مکانیسم برقراری بی حسی و عوامل موثر بر برقراری 

 استفاده از آنهاآن. لزوم 

 

 اهداف ويژه:

 انواع داروهای بی حسی رایج در اندودانتیکس 

 روش های رایج بی حسی در اندودانتیکس 

 عوارض داروها و مالحظات مهم در انتخاب داروها 

 روش های مکمل در برقراری بی حسی و مزایا و معایب آن 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه دو

 

 روش آموزشی:

 و . از طریق سامانه محتویات در اختیار دانشجویان قرار می گیردورت محتوای آموزشی آماده شده استمجازی به صهر دو جلسه در دانشکده 

 .رفع اشکال یک جلسه نیز به صورت حضوری دایر می گردد هت تعامل بیشتروج
 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

 

 نحوه ارزشیابی:

. بسته به میزان مشارکت دانشجویان درصدی از نمره پایان ترم با ارائه به موقع دانشجویان قرار داده می شودبرای از طریق سامانه نماد تکالیف 

 از طریق سامانه صورت می گیرد . تکالیف منظور می شود و قسمتی نیز در امتحان پایان ترم آورده می شود . در این مدت مباحثه نیز

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 2.5

 

  محاسبه نمره كل:نحوه 

سوال در آزمون پایان ترم آورده نمره  1(. forumنمره به صورت مجازی )از طریق انجام تکالیف و ارسال به موقع و شرکت در مباحثه و  1.5

 (.دانشجویان کل نمره میتواند از طریق مجازی لحاظ گردد %100می شود )در صورت مشارکت 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 کتاب ملی 

 Principles and practice of endodontics, 5 th ed.  
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Pathways of the pulp 2016 

 



  نحوه ارتباط با استاد:

 از طریق سامانه نوید 

 به صورت حضوری در بخش 

 Telegram  یاwhatsapp: 0912317026 

 E-mail: Pegah_s@yahoo.com 
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