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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           

 2مبانی اندودانتیکس  طرح ردس
 

 (2) مبانی اندودانتیکس  خمیده های کانال دهی شکل و پاکسازی موضوع درس:

                                                          اندودانتیکس  گروه آموزشي:

                                                                   خوشخونژاد مهرفام دکتر  رس:مد

 هدف کلي:

 آماده سازی کانال های خمیده  پاکسازی و روشهایاصول و آشنایی دانشجویان با 

 اهداف ویژه:

 درس: کالس این پایان باید در دانشجو

 .انواع چالشها و وقایع ناگوارمحتمل حین آماده سازی کانالهای خمیده را بشناسد و بتواند توضیح دهد 

 .بتواند علل رخداد هر یک از وقایع ناخواسته را برشمارد 

 .محدودیت ابزارهای استنلس استیل را در آماده سازی کانالهای خمیده بداند و توضیح دهد 

 نظیر م( حدودیتهای برخی از تکنیکهای روتین مورد استفاده در آماده سازی کانال هاStep back  .را بفهمد و برشمارد )  

  با تعدادی از راهکارها ی موجود در جهت کاهش وقایع ناگوارحین آماده سازی کانالهای خمیده آشنا شود و تأثیرات مثبت آنها

 را برشمارد.

 عی تر از فایلهای استنلس استیل که میتوانند در آماده سازی کانال های خمیده استفاده شوند، آشنا شود با سایر ابزارهای ارتجا

 و آنها را نام ببرد.

  با انواع حرکات تعریف شده در کاربرد وسایل دستی و موارد کاربرد آنها آشنا شود و بتواند این حرکات و موارد استفادۀ آنها را

 توضیح دهد.

  با نام برخی از تکنیکهای آماده سازی کانال که میتوانند موجب کاهش وقایع ناگوارحین آماده سازی کانالهای خمیده شوند آشنا

 شود و تأثیرات مثبت آنها را برشمارد. 

   با روشpassive step back  .آشنا شود و آنرا توضیح دهد 

  مزایای روشpassive step back  .را در آماده سازی کانالهای خمیده بشمارد 

  با روشCrown down   .آشنا شود و آنرا توضیح دهد 

 مزایای روشCrown down   .را در آماده سازی کانالهای خمیده بشمارد 

                                                                                                 

 :مجازی  شيروش آموز

  همراه با صوتpower point دانشگاه )نوید( و ارسال  مجازی سامانه از به صورت غیر همزمان با استفاده
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                                                                               دو فایل پاور پوینت همراه با صوت  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

  یک تکلیف:   که در سامانه قرار داده می شود تعداد تکالیفی -

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

 

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

 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 بابت تکلیف مجازی در نظر گرفته شده است. 2

دانشجویانی که با تأخیر پاسخ ارسال کنند به منزلۀ عدم مشارکت میباشد و کل نمرۀ این جلسه) شامل نمرۀ آزمون پایان ترم( را از دست 

 خواهند داد.

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 ایمیل و سامانۀ نوید

mehr_nejad @ yahoo.com 

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

                                                                                                                                                                  ارتباط از طریق ایمیل و سامانۀ نوید                                                                                               

                                                                                                                                                                                                                                                                   


