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 بسمه تعالي           

 2اندودانتیکس نظری  طرح ردس
 

                                                                                                                                     پریو -ضایعات اندودرس: موضوع 

                                                                                                                                     اندودانتیکس گروه آموزشي:

   دکتر بوالهری مدرس:

  هدف کلي:

 پریو -آشنایی دانشجویان با تشخیص ، طرح درمان و تصمیم گیری در مورد ضایعات اندو 

  اهداف ویژه:

 از دانشجو انتظار می رود که درپایان کالس بتواند :

 بین پالپ دندان و پریودنشیوم را توصیف نماید . یمسیرهای ارتباط  -

 اثرات بیماری های پالپی ودرمانهای اندودانتیک را برروی پریودنشیم توضیح دهد . -

 اثرات بیماری های پریودنتال ودرمان های آنرا بر رو ی پالپ شرح دهد.  -

 پریو را مشخص نماید . -عوامل اتیولوژیک و عوامل مداخله کننده مرتبط با بیماری های اندو -

 پریو را شرح دهد و معیارهای الزم در تشخیص افتراقی هرکدام را نام ببرد . –طبقه بندی ضایعات اندو  -

 د نیاز وتوالی آنها برطبق یافته های تشخیصی را تعیین نماید .درمانهای مور -

 که باید به متخصص ارجاع شود راتوصیف نماید وارد مشکل را مشخص نماید و مواردی را پیش آگهی م -

 

                              

 مجازی:  روش آموزشي

 غیر همزمان با استفاده از نوید 

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

                                                                            فایل پاورپوینت صدا گذاری شده  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 عدد  1 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 ماه 1  زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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.(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و .. -

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

 خیر   بلی   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره امتحان پایان ترم  1نمره از تکلیف و  25/0

  :نحوه ارتباط با استاد

 سامانه نوید و ایمیل :  "پیام  "

behnambolhari@yahoo.com 

 

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

 

 منابع آزمون )امتحان(:                                                                                                      

 کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد)آخرین ویرایش( 

 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(
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