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       اهداف اختصاصی:

 در پایان دوره بتواند :

 :اصول و روشهای درمانی مرتبط با اندو را توضیح دهد. موارد تحلیل ریشه ، تروما ، اندو پریو و تشخیص آنها را بداند.  حیطه شناختی

 تکنولوژی و مواد جدید مرتبط با اندو را بشناسد.

 :حیطه رفتاری    

 :و در  فراگیر در تمام مراحل مختلف تدریس با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمی توجه نشان دهد، پرسش نماید حیطه عاطفی

 بحث های گروهی فعاالنه شرکت کند
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 درد و کنترل آن در اندودانتیکس

 دکتر غبرائی

Pathways of The Pulp  2014 

 مطالب سر کالس

25/06/98 

01/07/98 
 



 4و3

درمان پالپ زنده درمان دندان 

 های با اپکس باز

 )اپکسوژنز و اپکسیفیکیشن(

 دکتر شریفیان

1-Torabinejad  M, Walton   

RE.ENDODONTICS 

PRINCIPLES AND 

PRACTICE .Last Edition. 

2-Cohen S , Hargreaves KM . 

Pathways Of The Pulp . Last 

Edition 

08/07/98 

15/07/98 
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 پریو–ضایعات اندو 

 دکتر بوالهری

کتاب مبانی و اصول اندودانتیکس ترابی نژاد و 

 صحبت های استاد در کالس
22/07/98  
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تحلیل ریشه و روش های درمان 

 آن

 دکتر بوالهری

اندودانتیکس دکتر ترابی کتاب مبانی و اصول 

 نژاد و صحبت های استاد در کالس
29/07/98  
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موفقیت و عدم موفقیت در 

 اندودانتیکس

 دکتر معراجی

Pathways of the pulp 2014   و مطالب

 مطرح شده در کالس
06/08/98  

 9و8
 درمان مجدد در اندودانتیکس

 دکتر قربان زاده
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PRACTICE .Last Edition. 

2-Cohen S , Hargreaves KM . 

Pathways Of The Pulp . Last 

Edition 
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درمان اندودانتیک در بیماران 

 مسن

 دکتر خوشخونژاد

1-Torabinejad  M, Walton   

RE.ENDODONTICS 

PRINCIPLES AND 

PRACTICE .Last Edition. 

2-Cohen S , Hargreaves KM . 

Pathways Of The Pulp . Last 

Edition 

 

27/08/98 
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تشخیص و درمان  دندانهای ترک 

 خورده

 دکتر قربان زاده

1-Torabinejad  M, Walton   

RE.ENDODONTICS 

PRINCIPLES AND 

PRACTICE .Last Edition. 

2-Cohen S , Hargreaves KM . 

Pathways Of The Pulp . Last 

Edition 

04/09/98 

11/09/98 
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آشنایی با مواد و  وسایل و 

 تکنولوژیهای جدید

 دکتر نکوفر

ed  Thpriciples   and  & practice  5 

2015 

 

18/09/98 
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 اصول جراحی های پری رادیکولر

 دکتر شیخ رضایی

1-Torabinejad  M, Walton   

RE.ENDODONTICS 

PRINCIPLES AND 

PRACTICE .Last Edition. 

2-Cohen S , Hargreaves KM . 

Pathways Of The Pulp . Last 

Edition 

25/09/98 

02/10/98 

09/10/98 

 

 

  روش های تدریس:

 و پرسش و پاسخ کالسی   powerpointاستفاده از   

 

 وظایف دانشجو:

 درسحضور به موقع در کالس 

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در کالس و ارائه مطالب به روز جدید.

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 امتحان کتبی تشریحی و چهارگزینه ای

 

  مقررات:
 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 3

 

 قوانین نمره دهی:
 نمره امتحان کتبی

 

 منابع:

 Principle & practice of Endodontics   

 Pathways of  the pulp   


