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 اصول بیولوژیک و اهداف پاکسازی کانال ریشه موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر نغمه معراجیمدرس: 

 هدف كلی:

 آشنایی دانشجویان با:

 اصول بیولوژیک و اهداف پاکسازی کانال ریشه 

 انجام درمان های ریشه 

  آشنایی با وسایل و تجهیزات مورد نیاز برای پاکسازی وشکل دهی کانال ریشه 

 آشنایی با اصول پاکسازی وشکل دهی در کانالهای ریشه مستقیم 

 

 اهداف ويژه:

 بر روی موفقیت یا شکست درمان.ارگانیزم ها اثر میکرو آشنایی با اهداف بیولوژیک درمان ریشه و 

  ریشه آشنایی داشته باشند.با پاکسازی بیومکانیکال کانال 

 .وسایل وابزار مورد نیاز برای آماده سازی کانال را بشناسد 

 .اهمیت پاکسازی کمومکانیکال کانال ریشه را بدانند 

 .الیه اسمیر و اجزای آن را بشناسند 

 نحوه حذف الیه اسمیر را بدانند. 

 .اهمیت حذف الیه اسمیر را توضیح دهند 

 دهی کانال ریشه را نام ببرند. انواع روشهای پاکسازی و شکل 

 ژگیهای مواد شستشودهنده مختلف را بگویدوی. 

 .نقش و اهمیت استفاده از مواد شستشودهنده را توضیح دهد 

  ناتی را که جهت افزایش کارایirrigation .باید رعایت شود را نام ببرند 

 ا نام ببرندانواع مواد شستشودهنده مختلف مورد استفاده در پاکسازی کانال ریشه ر. 

 ویژگیهای هر یک از مواد شستشودهنده را بگوید. 

  اهداف پاکسازی و شکل دهی کانال بر اساس نظرSchilder and Buchanan  را نام ببرند. 

 را نام ببرند معیارهای پایان پاکسازی و شکل دهی کانال ریشه. 

 را بگویند عوامل موثر در میزان شکل دهی کانال. 

 را نام ببرند گشاد سازی ناحیه آپیکال کانال ریشه عوامل تعیین میزان. 

 تکنیک های مختلف آماده سازی کانال را بشناسد. 

 دهی کانال را بداند وتوضیح دهد. هدف از پاکسازی وشکل 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

 روش آموزشی:

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

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 یا وارونه برگزار گردد.  Flipالس ممکن است بصورتتا کنون مجازی نبوده است. درصورت هماهنگی با دانشکده مجازی، ک



 

 نحوه ارزشیابی:

 شوند.آزمون کتبی پایان ترم، سواالت بصورت تشریحی کوتاه پاسخ ارائه می 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 .کل نمره نهایی مربوط به این مبحث دانشجو از آزمون کتبی پایان ترم دانشجو است

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 آخرین ویرایش( کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد( 

 )کتاب مسیرهای پالپ )آخرین ویرایش 

 

 بیشتر: منابع برای مطالعه

 )کتاب ملی اندودانتیکس )آخرین ویرایش 

 )کتاب اندودانتیکس اینگل )آخرین ویرایش 

 

 نحوه ارتباط با استاد:
 از طریق ایمیل 

 از طریق مراجعه حضوری در بخش 
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