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موضوع درس :مواد مورد استفاده در اندودانتیکس
گروه آموزشی :اندودانتیکس
مدرس :دکتر شریفیان
هدف کلی:
آشنایی دانشجویان با مواد مورد استفاده در پاکسازی و شکل دهی و پرکردن کانال ریشه و پانسمان موقت تاج دندان
اهداف ویژه:







د انشجو باید انواع مواد مورد استفاده حین پاکسازی و شکل دهی کانالها را بشناسد و از خواص و مزایا ومعایب ومحدودیت های هر یک آگاه
شود
دانشجو باید انواع مواد سمانی که به عنوان کمک حین پرکردن کانال ریشه (سیلر ها )استفاده می شوند را بشناسد واز خواص مطلوب و نامطلوب
هریک آگاه شوند.
دانشجو باید خواص ایده آل یک سیلر رابداند
دانشجو باید انواع مواد پرکننده سنتی ورایج در کانال دندان رابشناسد و از خواص مطلوب و محدودیت های هریک آگاه شود.
دانشجو باید با خواص یک ماده پرکننده ایده آل آشنا شود
دانشجو باید انواع مواد مورد استفاده به عنوان پانسمان موقت تاج دندان رابشناسد واز مزایا ومحدودیت های هریک آگاه شود .

تعداد جلسات:
 1جلسه
روش آموزشی:
اجرای سخنرانی با استفاده از  power pointو ویدئو پروژکتور و پرسش و پاسخ دانشجویان
استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
خیر
در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه (نوید) برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود:
کمک آموزشی

مجازی

کالس وارونه

در صورتی که کالس وارونه است ،چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟
تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:
تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:
در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.
نحوه ارزشیابی:
ارزیابی هر جلسه دانشجویان  -2امتحان کتبی پایان ترم به صورت سئواالت چند گزینه ای و تشریحی کوتاه پاسخ

نمره برای این مبحث:
 1/5نمره
نحوه محاسبه نمره کل:
مجموع نمرات کسب شده از سواالت امتحان
منابع آزمون (امتحان):
1-Torabinejad M, Walton RE.ENDODONTICS PRINCIPLES AND PRACTICE .Last Edition.
2-Cohen S , Hargreaves KM . Pathways Of The Pulp . Last Edition
منابع برای مطالعه بیشتر:
نحوه ارتباط با استاد:
حضور در بخش

