
 1مبانی اندودانتیکس واحد طرح درس 

 (1)مبانی  دندانهای قدامی اصول تهیه حفره دسترسی در موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر مهرفام خوشخونژادمدرس: 

 هدف كلی:

 آشنایی دانشجویان با آناتومی داخلی دندانهای قدامی و اصول تهیه حفره دسترسی در این دندانها

 

 ويژه:اهداف 

 دانشجو در پایان این کالس درس بتواند:

  اصول کلی تهیه حفره دسترسی را برشمارد. اهداف و 

 و پوسیدگیهای تاجی را توضیح دهد. اهمیت و دالیل برداشت ترمیمها 

  را توضیح دهد.سانترال و لترال و کانین ماگزیال و مندیبل آناتومی و موفولوژی تاج و ریشه های دندانهای 

  توضیح دهد.را سانترال و لترال و کانین ماگزیال و مندیبل  تعداد ریشه ها و کانالهای دندانهایانواع احتماالت در مورد  

 .در مورد تعداد و محل شاخکهای پالپی دندانهای مذکور توضیح دهد 

  مفاهیمOutline Form   وLingual shoulder وPerforation وGouging  .را توضیح دهد 

 را ترسیم نماید.سانترال و لترال و کانین ماگزیال و مندیبل ره دسترسی در دندانهای شکل حف 

 .مراحل تهیه حفره دسترسی را بازگو کند 

  در مورد اهمیت برداشت کامل سقف اتاقک پالپ و شاخکهای پالپی وLingual shoulder .توضیح دهد 

  و در مورد نحوه اجتناب  را برشماردسانترال و لترال و کانین ماگزیال و مندیبل خطاهای شایع در حین تهیه حفره دسترسی دندانهای

 از وقوع آنها توضیح دهد.

  تهیه حفره دسترسی دندانهای تغییرات ناشی از گذشت زمان در آناتومی پالپ دندان و کانالها را بداند ودر مورد تأثیر آنها بر روند

 توضیح دهد. قدامی

 سی را بر روی دندانهای کشیده شده نشان دهد و تمرین نماید.مراحل تهیه حفره دستر 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:

 به صورت سخنرانی تعاملی همراه با ارائه اسالید و فیلم آموزشی 

  با مطرح کردن سؤال و مشارکت گروهی در پاسخ به سؤاالت 

  انسانی کشیده شده و مانت شده به صورت عملی برای دانشجویان نمایش به دنبال آن تهیه حفره دسترسی بر روی یک دندان قدامی

 داده میشود.

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 .واقعی انجام شده است در محیط همواره آموزش نظری و عملی، خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

  یکQuiz از نوع کهتئوری دانشجویان به عمل می آید  میان دوره برای ارزیابی آموزه هایFormative   می باشد و از نتایج آن برای

نمره و باالتر، نمره تشویقی به نمره  %70ارائه بازخورد به دانشجویان استفاده میشود. به دانشجویان گفته میشود که در صورت کسب 

 پایان ترم آنها اضافه خواهد شد.

 زمون تئوری پایان ترمآ 



 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره خواهد داشت. 1تهیه حفره دسترسی در دندان های پره مولر در آزمون نهایی این مبحث و مبحث 

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

را به خود اختصاص  ییشود تا سه نمره از نمره نهامی بر دو  مینمره دانشجو تقس تیشده است که در نها مینمره تنظ ۶ یبارم ها بر اساس بارم کل

 .دهد

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 آخرین ویرایش() کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد 

 آخرین ویرایش() کتاب مسیرهای پالپ 

 مطالب ارائه شده حین تدریس توسط استاد 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 )کتاب ملی اندودانتیکس )آخرین ویرایش 

  /کتاب اندودانتیکس اینگلIngle (ویرایش آخرین) 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 تلفن همراه ایمیل و E-mail: mehr_nejad@yahoo.com                                                                        

  در ساعات مقرر  2مراجعه حضوری درپری کلینیک منفی 
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