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

 
 

 بسمه تعالي           

کال طرح ردس کمپلکس پالپ و رپی آپی
 

  

 

                                                                                                                                    و تشخیص و تست دندانها در اندو اصول موضوع درس:

                                                                                                                                اندودانتیکس گروه آموزشي:

 دکتر شعله غبرائی رس:مد

 هدف کلي:

ی آشنایی دانشجو با نحوه معاینات داخل و خارج دهانی. آگاهی از اهمیت و کاربرد تستهای پالپی. آشنایی با روشهای تشخیصی و شیوه طرح ریز

 درمان

 

 اهداف ویژه:

 ی از بیمار را درک کند.اهمیت گرفتن تاریخچه پزشکی و دندانپزشک 

  .سواالت صحیح مرتبط با تاریخچه و سمپتومهای شکایت اصلی بیمار را مطرح نماید 

 .مراحل تشخیصی که باید برای بیمار انجام شود را شرح دهد 

 .روش انجام معاینات داخل دهانی نسوج سخت و نرم را شرح دهد 

  ببرد.ابزارهای مورد استفاده در تشخیص وضعیت پالپ را نام 

 .مواد مورد استفاده در تستهای حرارتی پالپ را بیان کند و ویژگیهای هریک را نام برد 

 .روش انجام تستهای حیات پالپ را شرح دهد، آنها را تفسیر نماید و محدودیتهای هر یک را نام ببرد 

 .روش انجام تستهای پری آپیکال را شرح دهد 

 منابع :

   1 فصل   ،Pathways of The pulp-11 th Edition 

 114-108صفحه   6کتاب ملی اندودانتیک، فصل 

 مطالب ارائه شده در کالس

 

 :مجازی  روش آموزشي

 آفالین با استفاده از نوید 
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 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                                پاور پوینت به همراه صداگذاری  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 یکماه ارسال پاسخ به تکالیف:زمان تقریبی برای مهلت  -

 

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   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: 

 نیم نمره تکلیف دو نمره امتحان 

  :نحوه ارتباط با استاد

sholehghabraei@yahoo.com 

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

                                                                                                                                                                                                                                                              ایمیل ، حضوری در روزهای حضور در بخش 

mailto:sholehghabraei@yahoo.com

