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 نحوه ارائه درس:

 کارگاهی

 

     تعداد واحد:

2 

 

     گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 اندودانتیکس 

 

  مسئول درس:

 hrazmi37@yahoo.com          رزمیدکتر 

 

 پیش نیاز:

 1اندو عملی  ، 1مبانی اندودانتیکس 

 

 اهداف کلی:

 ( دندانهای خلفی کشیده شده ماگزیال و مندیبلR.C.Tو آشنایی کامل با درمان ریشه )فراگیری 

 

 اهداف اختصاصی:

 :آناتومی داخلی دندانهای خلفی کشیده شده ماگزیال و مندیبل را به طور کامل بشناسد. حیطه شناختی 

 :ماگزیال و مندیبل را به درستی انجام دهد.در پایان دوره بتواند درمان ریشه دندانهای خلفی کشیده شده  حیطه رفتاری 

 :شرکت  کندو با انگیزه در بحث های گروهی فعاالنه  آموزش بر روی دندان های کشیده شدهفراگیر در مراحل مختلف  حیطه عاطفی 

 و با حرکات سر و ارتباط چشمی به مراحل تدریس  توجه نشان دهد و  رضایت خود از فراگیری را ابراز دارد.

 

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

 دکتر فرزانه آقای  -دکتر قربان زاده آقای  – خانم دکتر افشار –خانم دکتر معراجی   –خانم دکتر صراف  –: خانم دکتر خوشخونژاد جلسه 17

 آقای دکتر عجمی  –

 2و  1پیوست 

 

 روش های تدریس:

 های کوچک با حضور و نظارت استادهدر گرو  hand on training، سخنرانی تعاملی

 

   وظایف دانشجو:

تحویل به  -انجام گام به گام مراحل درمان ریشه تحت نظارت استاد  -مطالعه سرفصل های ارائه شده  -حضور به موقع در پری کلینیک اندو 

 های مشخص شده. requirementموقع 

 



    وظایف استاد:

بر روی  دندانهای کشیده شده ی خلفی   Demonstration –تدریس سرفصل های مشخص شده  -حضور به موقع در پری کلینیک اندو 

 نظارت بر انجام گام به گام مراحل درمان ریشه و ارائه بازخورد به دانشجو –ماگزیال و مندیبل 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

         امتحان تئوری 

  ارائه به موقعLogbook       

  ارزیابیRequrment                        انجام شده                              

 امتحان عملی پایان دوره 
 

  مقررات:

تحویل به موقع وسایل  –رعایت نظم و انضباط و بهداشت فردی  –رعایت اصول کنترل عفونت  – در پری کلینیک  حضور به موقع دانشجویان

 و خروج از پری کلینیک

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 1

 

 قوانین نمره دهی:

 3  نمره شامل 20تا : 

o 3  نمره عملی  17نمره آزمون تئوری و          

o 20  نمره تحویلRequirment   مشخص شده 

o 20 به موقع  تحویل    نمره مربوط به logbook 

 تکمیل فرم ارزیابی عملکرد دانشجو 

 

 منابع:

 Ed. 2015 thEndodontics Principles and Practice 5 

 Pathways of the Pulp 2016 

 Endodontics. Ingle 2002 and 2008 

 کتاب ملی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 :1پیوست 

 

 چهارشنبه( -)شنبه  2نام  واحد : مبانی اندو 

 98-99تاریخ :   نیمسال اول سال تحصیلی                                            گروه آموزشی :  اندودانتیکس

 

 مدرس موضوع 

 آموزش مراحل مختلف درمان ریشه به صورت عملی  

 بر روی دندانهای کشیده شده )مولر(  

 دکتر خوشخونژاد

 دکتر صراف

 دکتر افشار

 دکتر عجمی

 

 روش ارزشیابی : 

 ( مشاهده مستقیم عملکرد فراگیر حین انجام درمانOSAT ) 

 ( به روش آزمون کتبی و پاسخ تشریحی ارزیابی دانش پایه فراگیر )بصورت ارزیابی تکوینی و پایانی 

 ارزیابی میزان توانمندی فراگیر در انجام مراحل درمان ریشه بر روی دندان مولر کشیده شده 

 

 

 :2پیوست 

 

 )یکشنبه و سه شنبه( 2مبانی اندو نام  واحد :  

 98-99تاریخ :   نیمسال اول سال تحصیلی                            اندودانتیکسگروه آموزشی :  

  

 مدرس موضوع جلسه

 آموزش مراحل مختلف درمان ریشه به صورت عملی بر 

 دندان های کشیده شده مولر

 دکتر قربان زاده 

 دکتر فرزانه

 دکتر خوشخونژاد

 دکتر صراف

 دکتر معراجی

 دکترافشار

 

 روش ارزشیابی : 

 مشاهده سیستم عملکرد فراگیر حین انجام درمان (OSAT) 

 )به روش آزمون کتبی تشریحی پاسخ ارزیابی دانش پایه فراگیر )به صورت ارزیابی تکوینی و پایانی 

 ارزیابی میزان توانمندی فراگیر در انجام مراحل درمان ریشه بر روی دندان مولر کشیده شده 


