
 کمپلکس پالپ و پری اپیکالطرح درس 

 روند ترمیم هیستوپاتولوژیک در بیماریهای پالپ و پری اپیکال                                                                     موضوع درس:

 اندودانتیکس                                                                   گروه آموزشی:

 دکتر نغمه معراجی                                                                               مدرس:

 هدف کلی:

 ضایعات اندودانتیک از غیر اندودانتیکآشنایی دانشجویان با مراحل ترمیم بیماری پری اپیکال وتشخیص افتراقی 

                                                                                                                                                                                     

                                                                                                   اهداف ویژه:

  . دانشجو باید با مراحل وتوالی مراحل ترمیم بیماری پری اپیکال بعد از درمان کانال ریشه موفق آشنا شود 

 د.دانشجو باید با مفاهیم ترمیم و رژنراسیون  آشنا شود وعوامل  موثر بر وقوع آنها  را شرح ده 

   . دانشجو باید بتواند ضایعات پاتولوژیک غیر اندودانتیک که شبیه بیماری پری رادیکولر اندودانتیک هستندرا تشریح نماید 

 .دانشجو باید بتواند باتوجه به دانسته ها وشواهد بالینی ، ضایعات اندودانتیک را از ضایعات غیراندودانتیک به افتراق تشخیص دهد 

 را نام ببرد و نقش هر یک را توضیح دهد موثر در التیام زخم موضعی و سیستمیک عوامل 

                                                                                                    

 تعداد جلسات:

 دو )یک جلسه حضوری و یک جلسه مجازی(
                                                                                                                                                                                       

 روش آموزشی: 

 ال و مشارکت گروهی در پاسخ به سواالتبه صورت سخنرانی تعاملی همراه با ارائه اسالید با مطرح کردن سو 

 Group discussion   وbrain storming  

  استفاده از سامانه آموزش مجازی 

 بارگزاری آنالین تکلیف 

 بررسی تکالیف و دادن فیدبک 

                                                                                                                                                                                                        

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 

 بله

                                                                                                             

 )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: یک

 سوال 4-3تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود: یک تکلیف شامل 

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

                                                                                                             

                                                                                                نحوه ارزشیابی: 

  آزمون کتبی پایان ترم 

  ارائه فیدبک( در ابتدای جلسه دوم سواالتی از مبحث جلسه مجازی مطرح می شودformative) 

  دادن تکالیف به صورت مجازی و بررسی پاسخ همه دانشجویان و ادن فیدبکformative 



                                                                                                       

                                                                                                   نمره برای این مبحث:

 نمره 1.5

                                                                                                        

 نحوه محاسبه نمره کل: 

                                                                                                       کل نمره نهایی دانشجو از آزمون کتبی پایان ترم دانشجو است

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

         اسالیدهای کالس    

 آخرین ویرایش( کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد( 

 )کتاب مسیرهای پالپ )آخرین ویرایش 

                                                                                                                                                                                         

                                                                                         منابع برای مطالعه بیشتر:

  )کتاب ملی اندودانتیکس )آخرین ویرایش 

 آخرین ویرایش( کتاب اندودانتیکس اینگل( 

                                                                                                     

 نحوه ارتباط با استاد: 

  از طریق ایمیل 

 از طریق مراجعه حضوری در بخش 

 از طریق سامانه مجازی نماد 

 


