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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

   :1397ورودی:                        اولنیم سال:                             کمپلکس پالپ و پری آپیکالنام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                         1:   واحدتعداد  

 09123807423شماره تماس:                     ام خانوادگی استاد مسئول درس:   بهنام بوالهرینام و ن 

  کلی:هدف 

 شناخت بافت پالپ در حالت سالم و بیمار و بررسی عوامل آسیب رسان به پالپ و پری رادیکولر 

 

 :اهداف اختصاصی 

  در پایان دوره بافت پالپ را بشناسد .اجزای تشکیل دهنده ی آن را بداند. تغییرات پاتولوژیک پالپ و عوامل    حیطه شناختی  :

 رادیکولر را بیان کند.دخیل در مسیر پاتولوژی پالپ و و پری 

 ا سالمت پالپ را انجام دهد.  ی:  در پایان دوره بتواند روشهای تشخیص بیماری حیطه رفتاری 

 فراگیر در تمام مراحل مختلف تدریس با حرکات سررر و براراری ارتطاط مشررمی توجه نشرران دهد  پرسرر   :  :حیطه عاطفی

 نماید

 .و در بحث های گروهی فعاالنه شرکت کند          
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 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

پالپ و پری رادیکولر در حالت سالمت و بیماری می پردازد .با توجه به این که در آینده دانشجو  بافت  این واحد درسی به معرفی

الزم است که شناخت کافی از این بافت داشته باشد . گام اول در درمان   تشخیص وضعیت باید درمان مربوط به پالپ را انجام دهد . 

وهمچنین عالئم سالمت یا بیماری پالپ است . در این درس دانشجو با اصول انجام صحیح تستهای تشخیصی آشنا خواهد شد 

 حیطه رشته اندودانتیکس را می آموزد .  کلینیکی و پاراکلینیکی بیماریهای پالپ و پری رادیکولر و طرح درمان صحیح در

 power pointروش تدریس به صورت مجازی و از طریق سامانه نوید خواهد بود . در این سامانه بارگذاری مطالب درسی به صورت 

 یا نمای  فیلم انجام گرفته و تکالیفی نیز برای دانشجو تعیین می گردد . 

 انتظار می رود دانشجویان با مطالعه سواالت خود را از اساتید هر جلسه بپرسند و تکالیف مربوطه را به مواع انجام دهند 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منطع

پاورپوینت صداگذاری /مقاله/جزوهکتاب/)

 یا هر نوع محتوای دیگری( مدیاشده/مولتی 

 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

جنین شناسی وبافت  1

 شناسی پالپ

 30  پاور پوینت  دکتر کردونی

جنین شناسی وبافت  2

 شناسی پری رادیکوالر

 30  پاور پوینت  دکتر کردونی

3و4 دکتر شیخ رضائی  عوامل محرک پالپ 

دیطاجی دکتر –  

 30  امحتوا ی کالس توسط کمتزیا

5و6 هیستولوژی بیماریهای  

 پالپ و پری رادیکولر 

 30  پاور پوینت صدا گذاری شده دکتر کردونی

میکروب شناسی در  7

 اندودانتیکس

 –دکتر خدمت 

 دکتر صورتگر

 30  پاور پوینت صدا گذاری شده

ایمنی شناسی در  8

 اندودانتیکس

دکتر خوشخونژاد 

دکتر صورتگر –  

 30  یک محتوای مولتی مدیا

عالئم کلینیکی بیماریهای  9

 پالپ

 -دکتر صراف

 دکتر محمدیان

 30  یک محتوای مولتی مدیا 
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عالئم کلینیکی بیماریهای  10

 پری رادیکولر

 -دکتر صراف

 دکتر محمدیان

 30  پاور پوینت صدا گذاری شده

11و12 طرح درمان در تشخیص و 

 اندودانتیکس

 –دکتر غطرائی 

 دکتر افخمی

 30  پاور پوینت صدا گذاری شده

 

13و14  

ارائه کیس در خصوص 

بیماریهای پالپ و پری 

 رادیکوالر و طرح درمان

 –دکتر غطرائی 

 دکتر معراجی

Sky Room   دوجلسه که تاریخ ان

 اعالم خواهد شد . متعااطاً

 30 

 

15 

روند ترمیم هیستو 

پاتولوژیک در بیماریها ی 

 پالپ و پری اپیکال

 

 –دکتر معراجی 

گردکتر صورت  

 30  و دو فایل مولتی مدیا   scromا فایل 

 

 ارزشیابي  -د

 تکلیف  نمره 5/2طراحی + نمره 6نمره  5/8جلسه اول  8ی گردد . از برگزار م 8:30ساعت  22/08میان ترم حذفی در تاریخ امتحان 

 نمره تکلیف ( 5/2طراحی سوال +  9نمره ) 5/11جلسات امتحان پایان ترم از مابقی 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


