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 نام درس:

 (2اندودانتیکس عملی )

 

 نحوه ارائه درس:

 عملی 

 

  تعداد واحد:

2 

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 اندودانتیکس

 

 مسئول درس:

 دکتر آشفته یزدی

 اتاق مدیر گروه بخش اندودانتیکس -نحوه ارتباط: حضوری
Email Address: ashofteh@sina.tums.ac.ir 

 نیاز: پیش

 2 مبانی اندو ،1اندو عملی 

 

 اهداف کلی:

 بر روی دندانهای مولر ساده  (R.C.T)فراگیری انجام درمان ریشه 

 

 اهداف اختصاصی:

 :حیطه شناختی  

 مراحل کار درمان ها ریشه بر روی دندانهای مولر ساده را بشناسد.

 

 :حیطه رفتاری  

 دندانهای مولر ساده را انجام دهد.در پایان دوره بتواند درمان ریشه بر روی 

 

 :حیطه عاطفی  

 خود بیماران و بهداشت دهان و دندان کسب مجدد سالمتیو برطرف نمودن درد  به شان و منزلت بیماران در جهتضمن احترام 

 .همکاری نماید اساتید همیشه صادقانه با سایر کارکنان بخش و
 

 تاریخ جلسه: تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و

 ی رروز کا 20

 دکتر صبحی افشار -دکتر معراجی – شکوهی نژاددکتر  –دکتر خوشخونژاد  –دکتر صراف  -یئدکتر غبرا –: دکتر خدمت خانمها

 دکتر ضرابیان–دکتر بوالهری  –دکتر نکوفر  –دکتر قربان زاده  –دکتر شیخ رضایی  –فیان یدکتر شر –ان : دکتر آشفته یآقا

 



 تدریس: روش های

 Demonstaretion  تئوری  

 نظارت بر انجام درمان توسط دانشجو و در صورت نیاز مداخله ی استاد 

 

 وظایف دانشجو:

 حضور به موقع در بخش 

 ن بیمار در هر جلسه در زمان مقرراتمام درما 

 رعایت مقررات بخش 

  رعایت نظم و انضباط و نظافت بخش 

 ارگونومی و تعهد حرفه ای ونت،کنترل عفرعایت اصول بهداشت فردی ، 

 انجام گام به گام مراحل درمان تحت نظارت استاد راهنما 

 

 وظایف استاد:

 در بخش حضور به موقع 

  Demonstaretion تئوری 

  نظارت بر انجام گام به گام مراحل درمانی و ارائه بازخورد به دانشجو 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 تراکمی و تکوینی

 امتحان تئوری  

 بررسی پرونده ی بیماران درمان شده توسط هر دانشجو عملی به صورت 

 

  مقررات:

 حضور به موقع دانشجو در بخش 

  خروج از بخش در زمان مقرر 

 اصول کنترل عفونت رعایت 

  برخورد مناسب دانشجو با بیمار 

 رعایت اصول تعهد حرفه ای 

 رعایت توالی صحیح درمان بر روی بیمار 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 1

 

 قوانین نمره دهی:

 4 نمره امتحان خروج از بخش به صورت شفاهی روز آخر  2روز پس از شروع روتیشن و  10نمره امتحان ورود به بخش  2) نمره تئوری

 روتیشن(

 16 (در روز آخر روتیشن )بررسی پرونده ی بیماران درمان شده توسط هر دانشجو نمره عملی 
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