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 بسمه تعالي           

کال طرح ردس کمپلکس پالپ و رپی آپی
 

 

                                                                  عوامل محرک پالپ موضوع درس:

                                                                    اندو دونتیکس گروه آموزشي:

  شیخ رضایی دکتر  جناب آقای رس:مد

                                                                                                         چگونگی واکنش پالپ به انواع محرک       هدف کلي:

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 تقسیم بندی انواع محرک های پالپ 

 مروری بر سیستم عصبی پالپ 

 انواع واکنش پالپ به مراحل مختلف پوسیدگی 

 افزایش حساسیت عاج 

 واکنش پالپ به انجام بی حسی 

 انواع واکنش پالپ به انواع روش های ترمیمی تاج 

 انواع واکنش پالپ به انواع موادبه کار رفته در ترمیم تاج 

 واکنش پالپ به درمان های پروتز ثابت 

 واکنش پالپ به درمان های بلیچینگ 

 واکنش پالپ به درمان های پریودنتال 

 واکنش پالپ به درمان های ارتودنسی 

 واکنش پالپ به درمان های پروتز ثابت 

  و جراحی ارتوگناتیکواکنش پالپ به درمان های ایمپلنت        

                                                                                   

 :مجازی  روش آموزشي

 آفالین
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 :درسیستم نوید  و ... و تکلیفمحتوا  

                                                                               یامحتوا ، تهیه محتوای کالس توسط کمتز 1 د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 یا آزمون تکلیف 1  که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 یک ماه  زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

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: 

 نمره تکلیف  0.5نمره به آزمون اختصاص داده می شود و  2نمره که  5/2

 نمره از نمره پایان ترم این کالس  5/0

 نمره ( به دانشجو تعلق نمیگیرد. 5/0تاخیر و یا عدم پاسخگویی ، نمره تکلیف / آزمون )در صورت پاسخ با 

 

  :نحوه ارتباط با استاد
 می باشد.ارتباط از طریق ایمیل ، سامانه نوید و حضوری در بخش اندو در روزهای حضور اساتید امکان پذیر 

r@yahoo.comsheykh_ 
 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 
 می باشد.ایمیل ، سامانه نوید و حضوری در بخش اندو در روزهای حضور اساتید امکان پذیر رفع اشکال از طریق   

fmdibaji@gmail.com 
sheykh_r@yahoo.com 
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 منابع آزمون )امتحان(:

Pathways of The pulp-11 th Edition 

Chapter 13  

                                                                                                                                                                                                                                                                                      مطالب تدریس شده در کالس


