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                                                                    درمان اندودانتیک در بیماران مسن موضوع درس:

                                                                   اندودانتیکس  گروه آموزشی:

                                                                             خوشخونژاددکتر مهرفام   رس:مد

  هدف کلی:

 آشنایی دانشجویان با جنبه های متعدد اختالف در تشخیص و طرح درمان افراد مسن .

 

  اهداف ویژه:

 در پایان این درس دانشجو باید بتواند :

  آناتومیک ناشی از سن درپالپ دندان بحث کند .در مورد تغییرات فیزیولوژیک و 

 ژیک متفاوت رادر افراد مسن توضیح بدهدجنبه های بیولو . 

 سازد برشمارد. مشکالت پزشکی مرتبط با افزایش سن وعواملی که انتخاب مورد را مشکل می 

  در افراد مسن ودلیل آنها را توضیح دهدتفاوت های درمان ریشه . 

 ندودانتیک در افراد مسن را برشمارد.پیچیدگی های جراحی ا 

 و آنها را برشمارد بشناسد بیماران مسن و شرایط خاص مرتبط با آنها را که باعث لزوم ارجاع این بیماران میشوند . 

       

  تعداد جلسات:

 جلسه 1

                                                                                                                                                                                                                      

  :روش آموزشی

 و ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان ower pointpاجرای سخنرانی با استفاده از 
                                                                                                                                                                                                     

  از سامانه مجازی دانشگاه: استفاده

 خیر

                                                                                                             

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

 آموزشی                     مجازی                     کالس وارونهکمک 

 -- 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:

 --.ی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنیددر صورت

                                                                                                             

  نحوه ارزشیابی:

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

 نمره برای این مبحث:

 نمره 5/1 



                                                                                                                                                                                                                  

 نحوه محاسبه نمره کل: 

                                                                                                    2ین جلسه با سایر مباحث )سرفصلهای( مربوط به واحد اندونظری جمع شدن بارم ا
                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 کتاب جامع اندودانتیکس 

 )کتاب مبانی اندودانتیکس) تالیف والتون و ترابی نژاد ()آخرین ویرایش 

 مطالب تدریس شده در کالس                                                                                                  

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 آخرین ویرایش() Pathways of the pulpکتاب مسیرهای پالپ 
                                                                                                                                                                                                 

 :نحوه ارتباط با استاد
mehr_nejad @ yahoo.com 

                                                             

                                                                                                             

 


