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 اورژانس های دندانپزشکی موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر بوالهریمدرس: 

 هدف كلی:

 انجام گیرد.ری که در جلسه اورژانس الزم است آشنایی دانشجویان با انواع فوریت های قبل و پس از شروع درمان و اقدامات درمانی فو

 

 اهداف ويژه:

 .دانشجو باید با فوریت های قبل و پس از شروع درمان آشنا شود 

 .دانشجو باید عوامل مرتبط با وقوع و مکانیسم پاتوفیزیولوژیک ایجاد این شرایط را بشناسد 

 ام دانشجویان باید روش های درمانی در مواجهه با هریک از شرایط اورژانس را برحسب شرایط قبل از شروع درمان، کیفیت درمان انج

 شده و شرایط فعلی بیمار طبقه بندی نموده و بداند.

 .دانشجو باید انواع داروهای الزم در درمانهای اورژانس را بشناسد و نحوه تجویز صحیح آنها را بفهمد 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه دو

 

 روش آموزشی:

 Teacher center 

  اجرای سخنرانی با استفاده ازpoint power و ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 پایان ترم ان با پرسش و پاسخ ، امتحان کتبیارزیابی دانشجوی

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 2.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 نمره امتحان کتبی و پرسش و پاسخ
 

 )امتحان(:منابع آزمون 

 ول اندودانتیکس دکتر ترابی نژاد کتاب مبانی و اص 

 صحبت های استاد در کالس 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 کتاب مسیرهای پالپ 

 

 نحوه ارتباط با استاد:



 مراجعه به بخش 

  09123807423تلفن 
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