
 1اندودانتیکس نظری  طرح درس

 دانتیکسعفونت در اندو کنترل موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر خدمتمدرس: 

 هدف كلی:

ن جلسات درمان چگونگی مدیریت عفونت ایجاد شده در فواصل بیو  دانتیکسنترل عفونت در طول درمانهای اندوآشنایی دانشجویان با اصول ک

 دانتیکسوبعداز درمان اندو

 

 اهداف ويژه:

 با مسیرهای ورود عفونت به پالپ دندان اشنا شود. 

 انواع عفونتهای اندودانتیک را از نظر زمانی و مکانی تشخیص دهد. 

 اشنایی کلی با باکتریهای غالب در عفونتهای اندودانتیک و چگونگی مقابله با انها پیدا کند. 

  درمانهای اندودانتیک را بشناسدموارد تجویز درست و واقعی انتی بیوتیکها در. 

 دانتیکس اشنا شودی مورد استفاده در درمانهای اندوباچگونگی تجویز و انواع انتی بیوتیکها. 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

 روش آموزشی:

 teacher center 

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

 

 از سامانه مجازی دانشگاه:استفاده 

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 ارزیابی هر جلسه دانشجویان 

 امتحان کتبی پایان ترم به صورت سئواالت چند گزینه ای 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره5/1سوال نیم نمره ای معادل 3

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Torabinejad M, Walton RE. ENDODONTICS PRINCIPLES AND PRACTICE. Last Edition. 

 Cohen S, Hargreaves KM. Pathways of The Pulp. Last Edition 
 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 



 

 نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: s_khdmt@yahoo.com 
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