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 پاکسازی کانال های خمیده  موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر مهرفام خوشخونژادمدرس: 

 هدف كلی:

 آشنایی دانشجویان با:

  روشهای آماده سازی کانال های خمیده 

 ی کانال های خمیده و راهکارهی غلبه بر آن مشکالت حین آماده ساز 

 

 اهداف ويژه:

 به خصوص هنگام آماده سازی با ابزارهای  ،ماده سازی کانالهای باریک وخمیدهآناتومی کانال های خمیده ومشکالت حین آ

 .نلس استیل را بداند و توضیح دهنداست

 ی کانالهای خمیده را بیان کنند.انواع تکنیک ها و اصول مورد استفاده در آماده ساز 

  روشCrown down .را توضیح دهند 

 روشpassive step back  .را توضیح دهد و بداند 

 یومی را درآماده سازی توضیح دهند.تفاوت بین ابزارهای استنلس استیل ونیکل تیتان 

  کانال های خمیده را توضیح دهند.اصول استفاده از وسایل مورد استفاده در آماده سازی 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

 روش آموزشی:

 

 

 مجازی دانشگاه:استفاده از سامانه 

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 امتحان کتبی پایان ترم به صورت سئواالت چند گزینه ای و تشریحی کوتاه پاسخ

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 مجموع نمرات کسب شده از سواالت امتحان

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 آخرین ویرایش( کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد( 

 )کتاب مسیرهای پالپ )آخرین ویرایش 

 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 

 نحوه ارتباط با استاد:
 حضور در بخش 

 E-mail: Mehr_nejad@yahoo.com 
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