
 1 اندودانتیکس طرح درس مبانی

  نحوه کاربرد آنهامواد و وسایل مورد استفاده در پاکسازی کانال ریشه و دندان و موضوع درس: 

  اندودانتیکس گروه آموزشی:

           دکتر قربان زادهمدرس: 

 هدف كلی: 

 ماده سازی کانال ریشه دنداندر آ مورد استفادهآشنائی با مواد و وسایلی که 

 

  اهداف ويژه:

 :ایان این درس دانشجو باید بتوانددر پ

  باشد . آشنا مواد و وسایلبا خواص مکانیکی و شیمیائی و سازگار بافتی 

  را بداندنحوه صحیح کاربرد آنها . 

 ذکر نمایدمصرف و عدم مصرف هر یک از آنها را  درموا . 

  در صورت بروز عوارض ناشی از کاربرد آنها راه های پیشگیری و درمان و رفع مشکل ان را بداند  . 

 

       تعداد جلسات: 

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 و سخنرانی تعاملی و پرسش و پاسخ power pointاستفاده از 

 

   استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

  یکQuiz که از نوعتئوری 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 

 اهد شد.پایان ترم آنها اضافه خو

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

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1

 

  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(:

 مباحث گفته شده در کالس 

 

 Endodontics Principlas and Practice 2015 (Torabinejad) 
 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Pathways of the Pulp 2016 

 Ingles Endodentic 8 th ed.2008 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: abdollahgorbanzadeh@yahoo.com 
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