
 2مبانی اندودانتیکس طرح درس 

  پاکسازی و شکل دهی کانال های خمیده  موضوع درس:

 اندودانتیکس  گروه آموزشی:

          دکتر افشار-دکتر مهرفام خوشخونژاد مدرس:

 هدف كلی: 

 ی کانال های خمیده ای خمیده و مشکالت حین آماده سازآشنایی دانشجویان با روشهای آماده سازی کانال ه

 

 اهداف ويژه:

 بتواند: درس کالس این پایان در دانشجو

  حین آماده سازی کانالهای باریک وخمیده را بداند و توضیح دهد . چالشهایبا انواع آناتومی کانال های خمیده آشنا شود و 

 .انواع وقایع ناگوار حین آماده سازی کانالهای خمیده را بشناسد و بتواند توضیح دهد 

  ابزارهای استنلس استیل را در آماده سازی کانالهای خمیده بداند و توضیح دهد.محدودیت 

  محدودیتهای برخی از تکنیکهای روتین مورد استفاده در آماده سازی کانال ها نظیرStep back   .را بفهمد و برشمارد  

 ای خمیده آشنا شود و تأثیرات مثبت آنها با تعدادی از راهکارها ی موجود در جهت کاهش وقایع ناگوارحین آماده سازی کاناله

 را برشمارد.

  با برخی از تکنیکهای آماده سازی کانال که میتوانند موجب کاهش وقایع ناگوارحین آماده سازی کانالهای خمیده شوند آشنا

 شود و تأثیرات مثبت آنها را برشمارد. 

   روشpassive step back  .را توضیح دهد و اجرا نماید 

  مزایای روشpassive step back  .را در آماده سازی کانالهای خمیده بشمارد 

  با روشCrown down  .آشنا شود و آنرا توضیح دهد و اجرا نماید  

 مزایای روشCrown down   .را در آماده سازی کانالهای خمیده بشمارد 

  بداند. های خمیده را آماده سازی کانالعی تر موجود برای های استنلس استیل وسایر ابزار ارتجاابزارخصوصیات انواع تفاوت بین 

 و به کار گیرد. با انواع حرکات تعریف شده در کاربرد وسایل دستی آشنا شود و آنها را تعریف کند 

 و به  با  ابزارهای دریلی موجود برای کمک به آماده سازی کانالهای خمیده آشنا شود و در مورد نحوه کاربرد آنها توضیح دهد

  کار گیرد.

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

  روش آموزشی:

  اجرای سخنرانی تعاملی  با استفاده ازpower point و ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان 

 نمایش استفاده از دریلهای گیتز گلیدن به صورت عملی 

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 عملی در محیط واقعی انجام شده است. خیر . همواره آموزش نظری و

 

  نحوه ارزشیابی:

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

 



 نمره برای اين مبحث:

 نمره 5/1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
را به خود اختصاص  ییشود تا سه نمره از نمره نهامی بر دو  مینمره دانشجو تقس تیشده است که در نها مینمره تنظ ۶ یبارم ها بر اساس بارم کل

 دهد

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 آخرین ویرایش() اب اصول اندودانتیکس ترابی نژادکت 

 آخرین ویرایش() کتاب مسیرهای پالپ 

 مطالب ارائه شده حین تدریس توسط استاد 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 ( کتاب ملی اندودانتیکس)آخرین ویرایش 

  /کتاب اندودانتیکس اینگلIngle (ویرایش آخرین) 

 

  نحوه ارتباط با استاد:
 ایمیل و تلفن همراه: mehr_nejad@yahoo.com  

  در ساعات مقرر 2مراجعه حضوری درپری کلینیک منفی  
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