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 پیش نیاز:

 شناسی دهانو آسیب  بافت شناسی –پوسیدگی شناسی 

 

 اهداف کلی:

 شناخت بافت پالپ در حالت سالم و بیمار و بررسی عوامل آسیب رسان به پالپ و پری رادیکولر

 

 اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره بافت پالپ را بشناسد .اجزای تشکیل دهنده ی آن را بداند. تغییرات پاتولوژیک پالپ و عوامل دخیل  حیطه شناختی

 پالپ و پری پالپ و پری رادیکولر را بیان کند. در مسیر پاتولوژی

 :در پایان دوره بتواند روشهای تشخیص بیماری با سالمت پالپ را انجام دهد.  حیطه رفتاری 

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

 نه شرکت کندبحث های گروهی فعاال

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 جلسه  14

 دکتر غبرائی   –دکتر معراجی  -دکتر صراف  -دکتر خوشخونژاد –دکتر خدمت  –دکترباشی زاده  – کردونیخانم ها : دکتر 

 آقای دکتر شیخ رضایی 

 

 رفرنس عنوان جلسه ردیف
تاریخ برگزاری 

 جلسه حضوری

تاریخ برگزاری 

 جلسه مجازی

 2و1
 بافت شناسی پالپ

 خانم دکتر کردونی

 Neville 2014پاتولوژی دهان و فک 

 Ten cate  2012بافت شناسی دهان

27/06/98 

03/07/98 
 



 2008اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد  

 4و3

پاتولوژی بیماریهای پالپ 

 و پری رادیکولر

 دکتر کردونی

 Neville 2014پاتولوژی دهان و فک 

 Ten cate  2012بافت شناسی دهان

 2008اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد  

10/07/98 

17/07/98 
 

5 
 عوامل محرک پالپ

 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 

24/07/98  

6 
 بیماریهای پری رادیکولر

 دکتر صراف

Principles and practice 2015/Tingles 

ed. 2003 thEndodonxic 5 
01/08/98  

 8و7

رادیولوژی ضایعات پری 

 رادیکولر

 خانم دکتر باشی زاده

پنج نوش، دکتر ا دکتر ح باشی زاده فخار، دکتر م 

انتشارات  .طالیی پور، رادیولوژی دهان و فک و صورت

دانشگاه علوم پزشکی تهران، دفتر تدوین و بازنگری 

 361-337، صفحات 1382کتابهای آموزشی، 

08/08/98 

13/08/98 
 

9 

میکروب شناسی در 

 اندودانتیکس

 خانم دکتر خدمت

1-Torabinejad  M, Walton   

RE.ENDODONTICS PRINCIPLES 

AND PRACTICE .Last Edition. 

2-Cohen S , Hargreaves KM . 

Pathways Of The Pulp . Last 

Edition 

22/08/98  

10 

ایمنی شناسی در 

 اندودانتیکس

 دکتر خوشخونژاد

 کتاب جامع اندودانتیکس
 

 کتاب مبانی اندودانتیکس

 ) تالیف والتون و ترابی نژاد (

 

 کتاب مسیرهای پالپ
Pathways of the pulp 

 مطالب تدریس شده در کالس
 

 مطالب

29/08/98  

 12و11

اصول تشخیص وتست 

 دندانها در اندودانتیکس

 دکتر غبرائی

Pathways of The Pulp 2014 

06/09/98 

13/09/98 
 



 14و 13

روند ترمیم هیستو 

پاتولوژیک در بیماریها 

 ی پالپ و پری اپیکال

 خانم دکتر معراجی

 اصول اندودانتیکس ترابی نژادکتاب 

 )آخرین ویرایش (

 کتاب مسیرهای پالپ آخرین ویرایش

 

 مجازی

20/09/98 

در صورت 

تغییرمتعاقباً 

 اعالم میگردد

15 
 استئومیلیت

 خانم دکتر کردونی

 Neville 2014پاتولوژی دهان و فک 

 Ten cate  2012بافت شناسی دهان

 2008 اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژاد 

27/09/98  

 

 روش های تدریس:

 جلسه به صورت مجازی 2 ، پرسش و پاسخ   و   power pointاستفاده از 

 

 وظایف دانشجو:

 حضور  به موقع در کالس درس

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در کالس درس و تدریس مطالب به روز و جدید

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 امتحان کتبی تشریحی و چهار گزینه ای 

 

  مقررات:
 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 3

 

 قوانین نمره دهی:
 نمره امتحان کتبی

 

 منابع:


