
 1اندودانتیکس نظری  طرح درس

 دارو درمانی در اندو موضوع درس:

 اندودانتیکسگروه آموزشی: 

 دکتر قربان زادهمدرس: 

 هدف كلی:

 تداخالت دارویی در درمانهای اندودانتیکس ونیز عوارض و با تجویز صحیح داروها آشنایی دانشجویان
 

 اهداف ويژه:

  ت ها ودردهای ناشی از بیماریهای پالپ و پری اپیکالدردرمان عفونشناخت از مکانیسم های تاثیر داروها 

 تشخیص صحیح موارد تجویز وعدم تجویز داروها 

 کند ئی با داروهایی که بیمار مصرف میتداخالت دارو آشنا شدن با عوارض و 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک

 

 روش آموزشی:

 و ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان power pointاجرای سخنرانی با استفاده از 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 ارزیابی هر جلسه دانشجویان 

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

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.5

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 کسب شده از سواالت امتحان مجموع نمرات

 

 منابع آزمون )امتحان(:

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

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 

 نحوه ارتباط با استاد:
 حضور در بخش 
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