
 1مبانی اندودانتیکس واحد طرح درس 

 ایزوالسیون در اندودانتیکس و بازسازی تاج با استفاده از ماده ترمیم موقت موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر صرافمدرس: 

 هدف كلی:

 و چگونگی کاربرد آن در درمان ریشهن با اهمیت ایزوالسیون دندان ها آشنایی دانشجویا

 

 اهداف ويژه:

 :ایان این درس دانشجو باید بتوانددر پ

 .علت و مزایای کاربرد رابردم در درمان ریشه را توضیح دهد 

 ذکر نماید.ا نام برده و موارد کاربرد هریک وسایل و ابزار های مورد نیاز برای جایگذاری رابردم ر 

 .انواع کلمپ را براساس موقعیت دندان و شرایط بالینی مختلف نام ببرد 

  روش های مختلف جایگذاری رابردم را بیان نماید.انواع 

 .در شرایط کلینیکی خاص نحوه انجام ایزوالسیون را توضیح دهد 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:

 و سخنرانی تعاملی و نشان دادن ابزار ها و وسایل حین تدریس power pointاستفاده از 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

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

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 5/0

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

را به خود  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

 .اختصاص دهد

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 موارد تدریس شده و کتاب ملی 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Ingles Endodentic 8 th ed.2008 Chapter 26 

 

  نحوه ارتباط با استاد:



 به صورت حضوری در بخش 

 Telegram  یاwhatsapp ،091231702۶ 

 pegah_s@yahoo.com 
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