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

 
 

 بسمه تعالي

 2اندودانتیکس نظری  طرح ردس
 

 های درمان آن تحلیل ریشه و روش موضوع درس:

 دانشکده دندانپزشکی تهران اندودانتیکس گروه آموزشي:

 بهنام بوالهریدکتر  رس:مد

 هدف کلي:

 تشخیص و درمان آن هاو نحوه ی  پاتولوژیک آشنا ساختن دانشجویان با انواع تحلیل ریشه

 

 اهداف ویژه:

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

 د.نمکانیسم ایجاد تحلیل ریشه دندان را توضیح ده 

 د.ندندان را نام ببرریشه پاتولوژیک  های انواع تحلیل 

  نحوه تشخیص کلینیکی، رادیوگرافیک ها را نام برده و در مورد اتیولوژی آن "ریشهپاتولوژیک خارجی های تحلیل "انواع ،

 د.نتوضیح دهها و نیز طرح درمان و پروگنوز آن 

 د.نرا شرح ده "دندان تحلیل داخلی" اتیولوژی، نحوه تشخیص کلینیکی، رادیوگرافیک و نیز طرح درمان و پروگنوز 

  ناشی از فشار تومور یا تحلیل "اتیولوژی، نحوه تشخیص کلینیکی، رادیوگرافیک و نیز طرح درمان و پروگنوز در مورد

 .دنتوضیح ده ،"دندان نهفته مجاور

  تحلیل ایجاد شده به دنبال انجام درمان "اتیولوژی، نحوه تشخیص کلینیکی، رادیوگرافیک و نیز طرح درمان و پروگنوز

 د.نرا شرح ده "های ارتودنتیک

  د.نآنها توضیح ده هر کدام از در موردراه های مورد استفاده برای افتراق انواع تحلیل ها از یکدیگر را نام برده و 

 

 :مجازی روش آموزشي

 غیر همزمان ) آفالین با استفاده از نوید(

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

 محتوای مولتی مدیا دو عدد د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 تکلیفیک  که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 مدت پاسخدهییک ماه   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  -

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

 

 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 آن برای پاسخدهی به سواالت چارگزینه ای آخر 1نمره نهایی لحاظ شده برای دانشجو می باشد.  20از نمره  1.25این جلسه دارای 

 در نظر گرفته شده است.  ،آن برای پاسخگویی به تکلیف بارگزاری شده در سیستم نوید 0.25ترم و 

 

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

 

 

 :نحوه ارتباط با استاد

  www.tumsnavid.vums.ac.irدانشگاه به آدرس  "یادگیری الکترونیکی"سامانه  "مپیا"از طریق سیستم ( 1

     behnambolhari@yahoo.com پست الکترونیکی(2

 از طریق ارتباط با استاد درج شده در آیتم قبلی  : نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 
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