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 حوادث حین درمان موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر افشارمدرس: 

 هدف كلی:

 آشنایی دانشجویان با حوادث حین درمان ریشه
 

 اهداف ويژه:

 شکل دهی کانال، پاکسازی و  ،وادث حین مراحل مختلف درمان ریشه، شامل مرحله تهیه حفره دسترسیدانشجو باید با انواع ح

 فضای پست آشنا شود.  پرکردن کانال و حین آماده سازی

 -د را توضیح دهدبا روش تشخیص هر یک از وقایع مذکور و علل وقوع آنها آشنا شود و بتواند این موار دانشجو باید. 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه دو

 

 روش آموزشی:

 و ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان power pointاجرای سخنرانی با استفاده از 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 ارزیابی هر جلسه دانشجویان 

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

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 2.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 کسب شده از سواالت امتحان مجموع نمرات

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Torabinejad M, Walton RE. ENDODONTICS PRINCIPLES AND PRACTICE. Last Edition. 

 Cohen S, Hargreaves KM. Pathways of The Pulp. Last Edition  

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 

 نحوه ارتباط با استاد:
 حضور در بخش 
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