
 2طرح درس اندودانتیکس نظری 

                                                                      پریو - ضایعات اندو موضوع درس:

                                                                    اندودانتیکس گروه آموزشی:

                                                                               دکتر بوالهری  رس:مد

 هدف کلی:

                                                                                                            آشنایی دانشجویان با تشخیص ، طرح درمان و تصمیم گیری در مورد ضایعات اندو پریو
                                                                                                                                                                                                                       

 اهداف ویژه:

 انتظار می رود که درپایان کالس بتواند :از دانشجو 

 . مسیرهای آناتومیک ارتباط بین پالپ دندان و پریودنشیوم را توصیف نماید 

 . اثرات بیماری های پالپی ودرمانهای اندودانتیک را برروی پریودنشیم توضیح دهد 

  .اثرات بیماری های پریودنتال ودرمان های آنرا بر رو ی پالپ شرح دهد 

 پریو را مشخص نماید . -تیولوژیک و عوامل مداخله کننده مرتبط با بیماری های اندوعوامل ا 

  پریو را شرح دهد و معیارهای الزم در تشخیص افتراقی هرکدام را نام ببرد . –طبقه بندی ضایعات اندو 

 . درمانهای مورد نیاز وتوالی آنها برطبق یافته های تشخیصی را تعیین نماید 

  پیش آگهی موارد مشکل را مشخص نماید و موارد پیچیده ای که باید به متخصص ارجاع شود راتوصیف نماید 

 

 تعداد جلسات:

 1 

          

  :روش آموزشی

                                                                                                            و ویدئو پروژکتور  Power Pointاجرای سخنرانی با استفاده از  

                                                                                                             

  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:

                                                                                                             

                                                                                                             

  نمره برای این مبحث:

 نمره 5/1



                                                                                                                                                                                                                    

 نحوه محاسبه نمره کل: 

                                                                                                            امتحان کتبی پایان ترمشرکت در پرسش و پاسخ کالس و  

                                                                                                             

 )امتحان(:منابع آزمون 

                                                                                                           کتاب مبانی و اصول اندودانتیکس ترابی نژاد و صحبت های استاد در کالس  

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                            کتاب مسیرهای پالپ 

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

                                                                                                          09123807423جعه به بخش و تلفن مرا  

                                                                                                             

 


