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 بسمه تعالي

 2مبانی اندودانتیکس  طرح ردس
 

 ندیبلم دسترسی در دندان های مولرنحوه تهیه حفره  موضوع درس:

 اندودانتیکس گروه آموزشي:

  دکتر نغمه معراجی رس:مد

 هدف کلي:

 و نیز اصول تهیه حفره دسترسی در این دندان ها ندیبلمولر مآشنایی دانشجویان با آناتومی و مرفولوژی دندان های 

 

 اهداف ویژه:

 رود در پایان کالس بتوانند به طور کامل: از دانشجویان انتظار می 

 د.نرا بیان نمای مندیبلی مولر اهمیت شناخت آناتومی داخلی دندان ها 
  ند.نرا تشریح ک مندیبلآناتومی داخلی هر کدام از دندان های مولر 

 .تفاوت های آناتومی داخلی دندان های مولر اول، دوم و سوم مندیبل را شرح دهد 

  C shaped canal-  شرح داده و طبقه بندی آن را توضیح دهند.را 
 نمایندرا بیان  در این دندان ها اهداف مورد انتظار از تهیه حفره دسترسی. 
  د.نرا شرح ده مندیبلحفره دسترسی در دندان های مولرمناسب راهنماهای مورد نیاز برای تهیه 

 د.نآن ها را بیان نمای وسایل مورد نیاز برای تهیه حفره دسترسی را نام برده و کاربرد 

  د.نرا به طور کامل شرح ده مندیبلدندان های مولردر نحوه تهیه حفره دسترسی 
  د.نشرح و نحوه جلوگیری از آن ها را توضیح ده مولر،اشتباهات حین تراش حفره دسترسی را در دندان های 

 .قوانین تقارن را توضیح دهند 

  دهد.نحوه تمایز سقف و کف پالپ چمبر را شرح 

 .شکل و موقعیت صحیح حفره دسترسی را در دندان های مولر مندیبل توضیح دهد 

 

 :مجازی روش آموزشي

 یر همزمان ) آفالین با استفاده از نوید(غ  
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 :درسیستم نوید  و ... تکلیفمحتوا و 

 ی مولتی مدیاهامحتوا د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 تکلیف دوکه در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز  30 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر  -

                                                                                        ..                                                                                                                  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

 

 خیر   بلی  اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره تکلیف مجازی 2 -

 پاسخگویی به تکلیف و یا کپی پاسخ تکلیف از دیگر دانشجویان، نمره ای به دانشجو تعلق نخواهد گرفت.در صورت تاخیر در -

 آزمون کتبی پایان ترم  -

 

 :نحوه ارتباط با استاد

 از طریق

  www.tumsnavid.vums.ac.irدانشگاه به آدرس  "یادگیری الکترونیکی"سامانه  "مپیا"سیستم  

  meraji_n@yahoo.com پست الکترونیکی 

 مرجعه حضوری به بخش

 

http://www.tumsnavid.vums.ac.ir/
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  : نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

 از طریق ارتباط با استاد درج شده در آیتم قبلی

 منابع آزمون )امتحان(:

 ویرایش(کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد)آخرین 

 کتاب مسیرهای پالپ )آخرین ویرایش(

 مطالب ارائه شده در سامانه نوید

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 کتاب ملی اندودانتیکس )آخرین ویرایش( 

 کتاب اندودانتیکس اینگل)آخرین ویرایش(
 

 


