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 ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي

 طرح دوره 
نپزشکي واحداهي ردسي مجازي   دادکشنه دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

  :96 ورودی:             99-00اول نیم سال:                  (2دانتیکس )دومبانی اننام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی          ظرین               2:    واحدتعداد  

   :09123170260 شماره تماس:                       پگاه صرافنام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 
 

 :هدف کلی 

  بر روی انها  (R.C.Tدرمان ریشه )انجام مراحل کامل   ودندانهای خلفی ماگزیال و مندیبل آناتومی داخلی مرفولوژی و  فراگیری 

 

 

 :اهداف اختصاصی 

 
 در پایان دوره انتظار می رود که دانشجو قادر باشد:

 
 دندانهای خلفی کشیده شده ماگزیال و مندیبل را به طور کامل بشناسد و مرفولوژی آناتومی داخلی-1

 و مندیبل را به درستی انجام دهد درمان ریشه دندانهای خلفی کشیده شده ماگزیال -2

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

مباحث اشنایی پیدا می کنند. داخلی پایین به لحاظ مرفولوژی و اناتومیو  دراین واحد کارگاهی دانشجویان با دندان های خلفی فک باال

موظف به  دانشجویاناری می شود.آماده شده و در سامانه نوید بارگذ قالب محتوای اموزشیالزم جهت یادگیری توسط اساتید در 
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 ی انجام کامل نکالیف بدون هرگونه کپی برداری می باشد.رمشخص هستند.شرط شرکت در آزمون نظانجام تکالیف در موعد 

 شوند.تقسیم بندی می با اساتید مشخص دانشجویان به گروه های مختلف بخش عملی  در 

اساتید هر .کنندو ضدعفونی جمع آوری به تعداد کافی دندان های خلفی کشیده شده از هر دو فک را  موظف هستند دانشجویان

و پس از تایید  کردهاز دندان ها رادیوگرافی تهیه سپس  دانشجویان .را انتخاب می کننددندان های مناسب جهت انجام درمان گروه 

مراحل کلیه  ؛ارائه شده است جویانشبه داندر سامانه نوید و فیلم هایی که  ها موزشآبر اساس د.کننمی نهایی استاد، در گچ مانت 

.در طول دوره می دهد به دانشجو بازخوردانجام می شود و در هر مرحله استاد مورد نظر  برروی دندانهای ریشه  درمان انجام

به کیفیت انجام این که  هستند به عنوان ریکاورمنت خلفی به طور کاملریشه سه دندان کامل درمان  انجام دانشجویان موظف به

جلسه مجزا بر روی یک دندان مولر ماگزیال و یک دندان مولر دوره از دانشجویان در دو  درمان نمره تعلق خواهد گرفت.در پایان

 مندیبل  امتحان گرفته خواهد شد.

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

 

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

مقاله/جزوه/پاورپوینت صداگذاری کتاب/)

 شده/مولتی مدیا یا هر نوع محتوای دیگری(

 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

تکلیف 

بر 

حسب 

 روز

1 
دسترسی حفره  تهیه

 مندیبل
Screen record دکتر  معراجی با  استفاده از نرم افزار   

bandicam 
 30 

2 
حفره دسترسی تهیه 

 ماگزیال
 30  پاورپوینت صداگذاری شده دکتر صبحی افشار

3 
آماده سازی و شکل دهی 

 کانال های خمیده
شده صداگذاری پاورپوینت دکتر خوشخونژاد   30 

4 
تشخیص  و درمان حوادث 

 حین درمان
یا   Story line دکتر صراف  Camtasia  30 

 

 ارزشیابي  -د

 2  تقسیم می گردد(  2نمره که در نهایت بر  1نمره تکالیف مجازی) هر مبحث 

 3  نمره(  1نمره ریکاورمنت) سه دندان مولر ماگزیال و مندیبل هر دندان 

 3 نمره آزمون نظری از مباحث ارائه شده 

 6 )نمره آزمون عملی ) درمان ریشه مولر مندیبل 

 6  ماگزیال(نمره آزمون عملی ) درمان ریشه مولر 

 

 شرط شرکت در آزمون نظری و عملی انجام کامل تکالیف محازی است.


