
 2نظری  دانتیکساندوطرح درس 

                                                                   اصول جراحی های پری رادیکولر موضوع درس:

                                                                    اندودانتیکس گروه آموزشی:

                                                                             دکتر شیخ رضایی رس:مد

 هدف کلی:

 آشنایی دانشجویان با اصول انواع جراحی های پری رادیکولر ، موارد تجویز و  عدم تجویز و مالحظات پس از جراحی 

                                                                                                    

 اهداف ویژه:

 .دانشجو باید با اصول کلی جراحی در اندودانتیکس آشنا شود 

 .دانشجو باید موارد تجویز جراحی اندودانتیک را بداند 

 ندودانتیک آشنا شود. دانشجو باید با موارد عدم تجویز جراحی ا 

  دانشجو باید بااصول و تکنیک انواع جراحی های اندودانتیک آشنا شود 

  .دانشجو باید با انواع فلپ های رایج در جراحی و موارد کاربردو  محدودیت های آنها آشنا شود 

  دانشجو باید بااصول بخیه زدن و انواع آن در جراحی های اندودانتیک آشنا شود 

  باید مراقبتهای پس از جراحی اندودانتیک را بشناسد.دانشجو                                                                                                             

                                                                                                             

   تعداد جلسات:

     جلسه 3

                                                                                              

  :روش آموزشی

 teacher center  

  اجرای سخنرانی با استفاده ازpower point  و ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان                                                                                                        

                                                                                                          

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر 

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

 در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 شگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دان

                                                                                                             

  نحوه ارزشیابی:

   ارزیابی هر جلسه دانشجویان 

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

                                                                                                            



                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 3

                                                                                                                                                                                                                       

 نحوه محاسبه نمره کل: 

                                                                                                             

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:
    

 Torabinejad  M, Walton   RE.ENDODONTICS PRINCIPLES AND PRACTICE .Last Edition. 
 Cohen S , Hargreaves KM . Pathways Of The Pulp . Last Edition  

                                                                                                                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                             

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

                                                                                                             

                                                                                                             

 


