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 اصول پاکسازی و شکل دهی کانالهای مستقیم  موضوع درس:

 اندودانتیکس گروه آموزشی:

          بهنام بوالهری دکتر مدرس:

 هدف كلی: 

 پاکسازی و شکل دهی کانال مستقیم آشنایی با 

 

  اهداف ويژه:

 درپایان درس دانشجو بتواند:

 . تنگه آپیکالی را بشناسد 

 . تعیین طول کارکرد را بداند و انجام دهد 

 . خصوصیات نقطه مرجع مناسب را توضیح دهد 

 . حرکات فایل را بشناسد و بتواند انجام دهد 

 و دالیل انجام آن را بداند . پاکسازی کانال 

 . شکل دهی کانال و دالیل انجام آن را بداند 

  بشناسد .مالک و معیار پاکسازی و شکل دهی مناسب کانال ریشه را 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

 روش آموزشی:
 سخنرانی و نمایش اسالید

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

 

 
 نمره برای اين مبحث:

 نمره 5/1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

  یکQuiz  میان دوره برای ارزیابی آموزه های تئوری دانشجویان به عمل می آید  که از نوعFormative  می باشد و از نتایج آن

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

 هد شد.نمره پایان ترم آنها اضافه خوا

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

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Endodontics Principlas and Practice 2015 (Torabinejad) 
 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Pathways of the Pulp 2016 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: behnambolhari@yahoo.com 
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