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 بسمه تعالي           

 کنترل عفونت طرح ردس
 

                                                                                                                                  کنترل عفونت در اندودانتیکسموضوع درس:  

                                                                      اندودانتیکس  گروه آموزشي:

                                                                                                                                             دکتر بوالهری مدرس:

  هدف کلي:

 استریل کردن وسایل اندودانتیک و ایزوالسیون دندان تحت معالجه ریشهآشنایی دانشجویان با 

 اهداف ویژه:

 انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن این درس قادر باشند: 

  دهندروشهای صحیح استریلیزاسیون وسایل اندودانتیک را انجام داده و توضیح 

  د آنها را بصورت صحیح روی نو بتوانبشناسند انواع کالمپ های مورد استفاده در ایزوالسیون دندان راcast د نقرار ده 

  کار بر روی ( .بتواند دندان قدامی را ایزوله کندcast  ) 

  کار بر روی ( .بتواند دندان پرمولر را ایزوله کندcast  ) 

  کار بر روی ( .بتواند دندان مولر را ایزوله کندcast  ) 

 یا  بتواند فیلم رادیوگرافیSensor   را با رعایت کنترل عفونتProcess  کند           . 

 مجازی:  وش آموزشير

 ذاری خواهد شد. گاسالیدها و فیلم های آموزشی در سامانه نوید بار

 درسیستم نوید : و ... محتوا و تکلیف

                                                                                پاور پوینت و فیلم   د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 ماه 2 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   یبل   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 آزمون پایانی  5/1نمره تکلیف و  5/0

  :نحوه ارتباط با استاد

 hari@yahoo.combehnambolاز طریق پیام در رسانه نوید و ایمیل 

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

  استفاده از فیلم های آموزشی
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