
 2طرح درس اندودانتیکس نظری 

  کسیدر اندودانت تیو عدم موفق تیموفقموضوع درس: 

                                                                    کسیاندودانت گروه آموزشی:

  دکتر نغمه معراجی                                                                       مدرس: 

 هدف کلی:

                                                                                                          آشنایی دانشجویان با نحوه ارزیابی نتایج درمان و تعریف موفقیت و عدم موفقیت در درمان های اندو

                                                                                                                                                                                                                 

 اهداف ویژه:

 دانشجویان  باید بتوانند  

  عالئم درمان موفق و ناموفق ریشه و معیارهای ارزیابی نتایج درمان رابیان نماید 

 ننده موفقیت درمان را بدانند  عوامل پیش بینی ک 

  علل موثر بر عدم موفقیت درمان ریشه را توضیح دهند 

 . درمانهای موجود بعد از عدم موفقیت اندو و موارد ارجاع را بدانند 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه                                                                                                        1

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 اجرای سخنرانی با  Power point  و پرسش و پاسخ بر اساس کیس های کلینیکی ارائه شده 

  کردن سوال و مشارکت گروهی در پاسخ به سواالتبه صورت سخنرانی تعاملی همراه با ارائه اسالید با مطرح 
 پرسش و پاسخ و بحث 

 Group discussion   وbrain storming 
 ارائه کیس و بحث گروهی درباره کیس ها 

                                                                                                                                                                                             

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 

 یا وارونه برگزار گردد. Flip شکده مجازی، کالس ممکن است بصورتاهنگی با دانکنون مجازی نبوده است. درصورت همتا
                                                                                                    

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 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:

 داده می شود: تعداد تکالیفی که در سامانه قرار

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

                                                                                                  تشریحی کوتاه پاسخ –متحان کتبی پایان ترم به صورت سئواالت چند گزینه ای ا



                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

                                                                                                         نمره25/1 

                                                                                                             

                                                                                         نحوه محاسبه نمره کل: 

 کل نمره نهایی دانشجو از آزمون کتبی پایان ترم دانشجو است
                                                                                                                                                                                               

                                                                                                          منابع آزمون )امتحان(:

 یدهای کالس          اسال 

 آخرین ویرایش( کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد( 

 )کتاب مسیرهای پالپ )آخرین ویرایش 

                                                                                                                                                                                          

 منابع برای مطالعه بیشتر:

  )کتاب ملی اندودانتیکس )آخرین ویرایش 

 آخرین ویرایش( ودانتیکس اینگلکتاب اند( 

                                                                                                                                                                                              

 نحوه ارتباط با استاد:

  از طریق ایمیل 

 از طریق مراجعه حضوری در بخش 

                                                                                                                                                                                              

                                                                                                             

 
 


