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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           

 2اندودانتیکس نظری  طرح ردس
 

                                                                    درمان پالپ زنده و درمان دندان های دارای اپکس بازموضوع درس:

  اندودانتیکس گروه آموزشي:

                                                                   دکتر مهسا صبحی افشار -دکتر فرزانه افخمی جدی -دکتر محمد رضا شریفیان رس:مد

   هدف کلي:
های  های دندان آشنایی با انواع درماننیز محدودیتها و مشکالت درمان دندانهای دائمی نابالغ و با درمان پالپ زنده، آشنایی دانشجویان 

 دایمی نابالغ و آپکس باز
                                                                                                                                                                                                          

  اهداف ویژه:

 دانشجو پس از اتمام مبحث باید بتواند:

 .اندیکاسیونها و نحوه درمان مستقیم پالپ را شرح دهد  

  را شرح دهد.اندیکاسیونها و نحوه درمان غیر مستقیم پالپ 

 .اندیکاسیونها و نحوه درمان پالپوتومی را شرح دهد 

 .مدت و نحوه پیگیری پس از درمانهای پالپ و پالپوتومی را توصیف کند 

 .اندیکاسیونها و نحوه درمان آپکسوژنز را شرح دهد 

 .اندیکاسیونها و نحوه درمان اپکسیفیکیشن را شرح دهد 

  پالپ را شرح دهد.اندیکاسیونها و نحوه درمان رژنریشن 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي
  نوید سیستم و بارگذاری پاورپوینت همراه با صوت درآفالین به شکل  غیرهمزمانآموزش 

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

وت به صورت جداگانه برای هر دو پاورپوینت همراه با ص   د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

                                                                              جلسه 

  سوال به عنوان تکلیف یکبه ازای هر جلسه    که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

  یکماه زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 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: 

 سوال چهار گزینه ای  نمره به آزمون پایانی به شکل 2نمره به تکلیف اختصاص داده می شود و  0.5نمره  که  2.5نمره ی کل مبحث : 

 به تکالیفی که با تاخیر ارسال شوند نمره ای داده نخواهد شد. 

 :منابع آزمون

 871Pathways of The pulp- 11th Edition-849صفحه   23فصل 

 465-452صفحه   20کتاب ملی اندودانتیک، فصل 

 مطالب ارائه شده در کالس

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 ایمیل مدرسین هم در سامانه ی نوید و هم در پاورپوینت ها وارد می شود و از گزینه ی پیام سامانه ی نوید هم استفاده خواهد شد. 

 farzaneh_afkhami@yahoo.com         
m.sobhiafshar@gmail.com 

 

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

 گزینه ی پیام سامانه ی نوید و همچنین ایمیل 

                                                                                                                                                                                                                                                                  در نهایت پاسخ تکالیف هم به شکل گروهی ارسال خواهد شد. 
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