
 طرح دوره

 

 نام درس:

 (1نظری ) اندو

 

 نحوه ارائه درس:

 نظری

 

 تعداد واحد:

1 

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 اندودانتیکس

 

 مسئول درس:

 بهنام بوالهریدکتر 

 اتاق مدیر گروه بخش اندودانتیکس -نحوه ارتباط: حضوری
Email Address: behnambolhari@yahoo.com 

 

 پیش نیاز:

 کمپلکس پالپ و پری آپیکال

 

 اهداف کلی:

 کلینیکی درمان کانال ریشه یآشنایی دانشجویان با جنبه ها

 

 اهداف اختصاصی:

 :در پایان دوره بتواند

 حیطه شناختی: 

o مناسب را جهت درمان، انتخاب کند بیمار . 

o ریشه در موارد پیچیده را بشناسد روش های درمان . 

o بدرستی بشناسد و راه درمان یا تصحیح آن را بداند.را موارد اورژانس یا حوادث حین کار 

 

 :حیطه رفتاری 

o .طرح درمان مناسب هر بیمار نیازمند به درمان اندودانتیک را در شرایط عادی یا اورژانس ارائه دهد 

 

 :حیطه عاطفی  

o  در بحث های و  توجه نشان دهد، پرسش نماید مختلف تدریس با حرکات سر و برقراری ارتباط چشمیفراگیر در تمام مراحل

 .کندگروهی فعاالنه شرکت 

 



  تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 اسامی اساتید : جلسه،  16

 افشار صبحی دکتر -خوشخونژاد دکترمهرفام – صراف دکتر– معراجی دکتر – نژاد شکوهی دکتر - خدمت دکتر :خانمها

 دکتر قربان زاده –دکتر بوالهری  –: دکتر شریفیان آقایان

 

 ردیف عنوان محتوای آموزشی نام مدرس تاریخ

32/11/89  

30/11/89  

70/12/89  

رح درمان دراندودانتیکسط خانم دکتر شکوهی نژاد 3و2و1   

41/12/89  4 کنترل عفونت در اندودانتیکس خانم دکتر خدمت 

21/12/98  

02/01/99  
6و5 انتخاب مورد و آموزش بیمار خانم دکتر معراجی  

27/10/99  7 بی حسی موضعی در اندودانتیکس خانم دکتر صراف 

03/02/99  8 پاکسازی و شکل دهی کانالهای خمیده خانم دکتر خوشخونژاد 

01/02/99  مواد مورد استفاده در اندودانتیکس آقای دکتر شریفیان 
 
9 

17/02/99 شریفیانآقای دکتر   01 پرکردن کانال ریشه به روشهای پیشرفته   

24/20/99  

99/02/31 
11و21 اورژانسهای اندودانتیکس آقای دکتر بوالهری  

07/03/99 31 دارو درمانی در اندودانتیکس آقای دکتر قربان زاده   

12/03/99  

28/30/99  
14و15 حوادث حین درمان ریشه خانم دکتر افشار  

 

 روش های تدریس:

 استفاده ازpowerpoint  و پرسش و پاسخ کالسی 

  برگزار می گردد.به صورت مجازی از طریق شرکت فعال دانشجویان در سامانه نماد 

 .در مواردی کالس به صورت وارونه برگزار خواهد شد 
 

 وظایف دانشجو:

  نماینده ورودی انجام گیرد کالس توسطو منظم هماهنگی قبلی با آموزش و واحد سمعی بصری جهت شروع به موقع. 

 حضور به موقع در کالس درس 

 شرکت فعال در مباحثی که به صورت مجازی ارائه می شود 

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در کالس درس و ارائه مطالب به روز و جدید 

  در سامانه نماد و تعامل با دانشجویانمجازی ارائه به موقع محتوای آموزشی 

 وش های ارزیابی دانشجو:ر

 به صورت تراکمی باز یا بسته پاسخ(کتبی ) و چهارگزینه ای امتحان کتبی تشریحی 

 به صورت تکوینی در مباحثی که به صورت مجازی برگزار می شود؛ بخشی از نمره نهایی بر اساس تکالیف انجام شده 



  مقررات:

 حضور به موقع به همراه رعایت نظم و انضباط در کالس

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 3

 

 قوانین نمره دهی:

  باز یا بسته پاسخ(نمره امتحان کتبی 20نمره کل( 

 را به بخشی از نمره نهایی فعالیت های مجازی  مشارکت دانشجو در ،در صورت ارائه مباحث به صورت مجازی در صورت صالحدید استاد

 خود اختصاص خواهد داد.

 

 منابع:

 Principle & practice of Endodontics 5the ed. 2015 

 Pathways of the pulp 2016 

 کتاب ملی 
 


