
 1اندودانتیکس نظری  طرح درس

 پرکردن کانال ریشه با روشهای پیشرفته موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر شریفیانمدرس: 

 هدف كلی:

 آشنایی دانشجویان با انواع روشهای مختلف پرکردن کانال ریشه
 

 اهداف ويژه:

 :شجویان در پایان این درس بتوانندانتظار می رود دان

  نال ریشه را به تفضیل توضیح دهندروش های پرکردن کاانواع. 

  های پرکردن کانال ریشه را بدانندموارد کاربرد هر یک از روش. 

 پرکردن کانال ریشه را نام ببرد مزایا و معایب هر یک از روش های مختلف. 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

 روش آموزشی:

 Powerpoint کالس حضوری و ارائه مبحث در

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 .دانشجو در امتحان پایان ترم با استفاده از سوال تشریحی مورد استفاده قرار می گیرد

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 امتحان پایان ترم
 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Princeples and practice in Endodontics, 5th ed, 2015  

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

  کتاب ملی 

 Pathwayof the pulp 2016 

 

 نحوه ارتباط با استاد:
 حضور در بخش 
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