
 1اندودانتیکس نظری  رح درسط

 طرح درمان موضوع درس:

 اندودانتیکس گروه آموزشی:

 دکتر نوشین شکوهی نژاد مدرس:

 هدف كلی:

 آشنایی دانشجویان با اصول طرح درمان و فاکتورهای موثر بر طرح درمان

 

 اهداف ويژه:

  :از دانشجو انتظار می رود در پایان این مبحث بتواند

 ن قبل از طرح ریزی درمان را توضیح دهد.نحوه ارزیابی دندا 

 .اهمیت وضعیت پریودنتال و امکان ترمیم و بازسازی تاج دندان قبل از هرگونه اقدام بر روی دندان را بتواند توصیف نماید 

 .فاکتورهای وابسته به بیمارکه بر طرح درمان موثر هستند را نام ببرد و ارزیابی نماید 

 که بر طرح درمان موثر می باشند را نام ببرد. عوامل وابسته به دندانپزشک 

 وجه به مالحظات مربوط به بیمار و دندان مربوطه و عوامل موثر در این رابطه ارزیابی نماید.مقدار دشواری درمان را با ت 

 

 تعداد جلسات:

 ساعت( 3جلسه یک ساعته ) 3

 

 روش آموزشی:
 سخنرانی تعاملی 

 پرسش و پاسخ بر اساسcase  های مطرح شده در کالس 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 quizجهت  بله،

 

 نحوه ارزشیابی:
 شرکت فعال در پرسش و پاسخ های کالسی 

 Quiz در سامانه مجازی 

  امتحان کتبی تشریحی کوتاه پاسخ و تستیCase-based در پایان ترم 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره( 5/2و نیم نمره ) 2

 

 اسبه نمره كل:نحوه مح

 2 نمره پایان ترم 

 5/0  نمره برایquiz 

 25/0  تشویقی به شرکت فعال دانشجویان در پرسش و پاسخ های کالسینمره 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 مطالب ذکر شده در کالس درس 

 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

  2مجموعه کتاب های مرجع دندانپزشکی: اندودانتیکس، فصل 

 

 ا استاد:نحوه ارتباط ب
 E-mail: shokouhinejad @yahoo.com 


	طرح درس اندودانتیکس نظری 1
	موضوع درس: طرح درمان
	هدف كلي:
	آشنایی دانشجویان با اصول طرح درمان و فاکتورهای موثر بر طرح درمان
	اهداف ويژه:
	از دانشجو انتظار می رود در پایان این مبحث بتواند:
	 نحوه ارزیابی دندان قبل از طرح ریزی درمان را توضیح دهد.
	 اهمیت وضعیت پریودنتال و امکان ترمیم و بازسازی تاج دندان قبل از هرگونه اقدام بر روی دندان را بتواند توصیف نماید.
	 فاکتورهای وابسته به بیمارکه بر طرح درمان موثر هستند را نام ببرد و ارزیابی نماید.
	 عوامل وابسته به دندانپزشک که بر طرح درمان موثر می باشند را نام ببرد.
	 مقدار دشواری درمان را با توجه به ملاحظات مربوط به بیمار و دندان مربوطه و عوامل موثر در این رابطه ارزیابی نماید.
	تعداد جلسات:
	3 جلسه یک ساعته (3 ساعت)
	روش آموزشی:
	 سخنرانی تعاملی
	 پرسش و پاسخ بر اساسcase  های مطرح شده در کلاس
	نحوه ارزشيابي:
	 شرکت فعال در پرسش و پاسخ های کلاسی
	 Quiz در سامانه مجازی
	 امتحان کتبی تشریحی کوتاه پاسخ و تستی Case-based در پایان ترم
	نمره برای این مبحث:
	2 و نیم نمره (5/2 نمره)
	نحوه محاسبه نمره کل:
	 2 نمره پایان ترم
	 5/0 نمره برای quiz
	 25/0 نمره تشویقی به شرکت فعال دانشجویان در پرسش و پاسخ های کلاسی
	منابع آزمون (امتحان):
	 مطالب ذکر شده در کلاس درس
	منابع برای مطالعه بیشتر:
	 مجموعه کتاب های مرجع دندانپزشکی: اندودانتیکس، فصل 2
	نحوه ارتباط با استاد:
	 E-mail: shokouhinejad @yahoo.com

