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 تعداد واحد:

 واحد 1

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 اندودانتیکس

 

 مسئول درس:
 دکتر بهنام بوالهری
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 اندودانتیکسدر بخش  یحضورمراجعه نحوه ارتباط: 

 

 پیش نیاز:

 3اندوعملی 

 

 اهداف کلی:

 جهت آماده سازی کانال ریشهآشنایی دانشجویان سال آخر با نحوه استفاده از فایل های روتاری 

 

 اهداف اختصاصی:

 در پایان این کارگاه دانشجو یابد بتواند:

 

 :حیطه شناختی 

o  ها را بشناسد.نحوه ساخت و ساختار تشکیل دهنده فایل 

o .باید ها و نباید های استفاده از این فایل هارا بر شمرد 

o فایل های روتاری را بداند باکار  اصول اولیه. 

o نام ببرد نسبت به سرآنگل روتاریرا  موتور الکتریکی مزایای. 

 

 :حیطه رفتاری 

o روتاری به طورصحیح انجام دهد.تنظیمات الزم را قبل از استفاده از فایل های  بر روی موتور الکتریکی 

o  اجرا نماید. به درستی را آماده سازی کانال با استفاده از فایل های روتاریبر روی دندان های فانتوم 

 

 :حیطه عاطفی 

o .در حین کار با سایر دانشجویان و اساتید مدرس کارگاه تعامل کند 

o  تمام تالش خود را در جهت کسب حداکثر دانش به کار برد. السک به شان و منزلتضمن احترام 
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 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 2 ئه مطلب به صورت نظریساعت ارا 

 4  روز 4نفره در  15چهار گروه در ساعت کار عملی 

 دکتر معراجی -دکتر افشار-دکتر صراف -دکتر قربان زاده -خوشخونژاددکتر  -دکتر بوالهری -دکتر فرزانه -اسامی مدرسین: دکتر امین سبحانی

 

 :روش های تدریس

 اسالید برگزاری سخنرانی تعاملی و ارائه مطلب به صورت  
 برگزاری کارگاه عملی و کار برروی دندان فانتوم 

 

 وظایف دانشجو:

 رعایت نظم و انضباط 

 رعایت اصول کنترل عفونت 

  مشارکت فعاالنه در یادگیری 

  احتیاط حین کار با وسایل و اجتناب از آسیب رساندن به دستگاه ها 

 

 وظایف استاد:

 در کالس حضور به موقع 

  دانشجو عملکردبر مستقیم نظارت 

 ارائه به موقع بازخورد مناسب 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

  کالسپرسش از فراگیران از مطالب ارائه شده در 

 عملی  نظارت بر عملکرد فراگیران حین انجام کار 

 

 مقررات:
 حضور به موقع دانشجو در کالس نظری 

  13حضور در پری کلینیک راس ساعت  

  15:15تحویل وسایل راس ساعت 

  15:30خروج از پری کلینیک راس ساعت 

 

 حد مجاز غیبت:

 مجاز به غیبت نمی باشند.

 

  قوانین نمره دهی:
 12 قبولی کل:نمره 

 نمره به صورت تکوینی و بر اساس عملکرد دانشجو در کالس در نظر گرفته می شود.، هی بودن واحد درسیبا توجه به کارگا
 

 منابع:

 Pathways of the pulp 2016 

 Endodontics Ingle 2008 
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