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 : درس یکل فیتوص

ه میشود طي این واحد درسي اساس طرح درمان اندو ، همچنین تشخیص درمان های پیچیده جهت ارجاع به متخصص آموزش داد  

بافتهای نگهدارنده  . بطوریکه دانشجو یاد مي گیرد كه قبل از انجام درمان اندو وضعیت دندان را در خصوص نوع رستوریشن ، وضعیت

ت زیادی برای سالمت های الزم را قبل از هر كار به بیمار بدهد همچنین كنترل عفونت كه اهمیو... برسي نماید و آموزشپریودنتال 

اموزش داده مي  (جامعه دارد در این واحد اموزش داده مي شود . همچنین روشهای پیشرفته پركردن كانال )پركردن تزریقي و ... 

ها ی مورد استفاده تشریح خورد و درمان با مواد كاربردی در اندو و داروشود . عالوه بر این موارد اورژانسهای اندودانتیک و نحوه بر

 مي گردد.

 آشنایي دانشجویان با جنبه های كلینیکي درمان كانال ریشه :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

    :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 نحوه برخورد موارد :   بیمار مناسب را جهت درمان، انتخاب كند . روش های درمان ریشه در موارد پیچیده را بشناسد . حیطه شناختي

روشهای متنوع بي حسي مئوضعي را بداند ، مواد موارد اورژانس یا حوادث حین كاررا  بدرستي بشناسد و راه درمان یا تصحیح آن را بداند.

 د استفاده در اندو را بداند و داروهای مور

 .حیطه رفتاری: طرح درمان مناسب هر بیمار نیازمند به درمان اندودانتیک را در شرایط عادی یا اورژانس ارائه دهد 

 :ارتباط صیح با بیمار دارای درد شدید و نحوه كنترل آن را بداند نحوه كنترل عفونت به منظور حفظ سالمت خود ، بیمار و  حیطه عاطفي

 پرسنل مطب را بداند و به خوبي اجرا نماید .

 : 1آموزشی ویکردر

  3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

   تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین 

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید

 :درس میتقو

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

خانم دكتر شکوهي 

 ، دكتر صورتگرنژاد

پاورپوینت همراه با فایل  تکلیف 1

 صداگذاری

 1 تیکسطرح درمان در اندودان

خانم دكتر شکوهي 

 نژاد

 دكتر صورتگر

فایل پاورپوینت همراه با  تکلیف 1

 صداگذاری

 2 طرح درمان در اندودانتیکس

خانم دكتر شکوهي 

 نژاد

 دكتر صورتگر

فایل پاورپوینت همراه با  تکلیف 1

 صداگذاری

 3 طرح درمان در اندودانتیکس

اجرای سخنراني با استفاده از  - سوال چهار گزینه ای2 خانم دكتر خدمت

power point  صدا گذاری و

 تک تک اسالیدها

 4 كنترل عفونت در اندودانتیکس

 خانم دكتر افخمي

 دكتر صورتگر

 پاورپوینت صداگذاری شده   1 سوال  2
 

 5 انتخاب مورد  و آموزش بیمار

 خانم دكتر افخمي

 صورتگردكتر 

 پاورپوینت صداگذاری شده   1 سوال  2
 

 6 انتخاب مورد  و آموزش بیمار
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یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

خانم دكتر صراف ، 

 خانم دكتر پیرموذن

 ضبط صوتي ی ارائه و پاورپوینت تکلیف 1

 استاد شده

بي حسي موضعي در 

 اندودانتیکس

7 

خانم دكتر صراف ، 

 خانم دكتر پیرموذن

 ضبط صوتي ی ارائه و پاورپوینت تکلیف 1

 استاد شده

بي حسي موضعي در 

 اندودانتیکس

8 

آقای دكتر شریفیان 

، خانم دكتر پیر 

 موذن

 ضبط صوتي ی ارائه و پاورپوینت تکلیف 1

 استاد شده

مواد مورد استفاده در 

 اندودانتیکس

9 

خانم دكتر 

محمدیان ، خانم 

 دكتر افشار

 ضبط صوتي ی ارائه و پاورپوینت تکلیف 1

 استاد شده

كردن كانال ریشه به روشهای پر 

 پیشرفته

10 

آقای دكتر بوالهری ، 

 خانم دكتر افخمي

 پاورپوینت صداگذاری شده   1 تکلیف 1
 

 11 اورژانسهای اندودانتیکس

آقای دكتر بوالهری ، 

 خانم دكتر افخمي

 پاورپوینت صداگذاری شده   1 تکلیف 1
 

 12 اورژانسهای اندودانتیکس

آقای دكتر قربان 

، خانم دكتر  زاده

 دیباجي

جلسه، محتوای مجازی تهیه  1 عدد 1

 شده توسط نرم افزار كمتزیا

 13 دارو درماني در اندودانتیکس

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

طرح دوره بارگذاری شده در سامانه . گوش دادن دقیق به مطالب تدریس شده بر اساس ترتیب جلسات و  –مطالعه طرح درس 

 انجام تکالیف به موقع )در بازه زماني مشخص شده ( و ارتباط با اساتید جهت رفع اشکاالت و سواالت به موقع 

 دانشجو:  یابیارز روش

 نمره 9               آزمون کتبی میان ترم حذفی به شیوه چند گزینه ای

 نمره 7                  آزمون پایان ترم چند گزینه ای

 نمره 4            ارزیابی تکوینی با بررسی تکالیف

  :منابع

 .باشديم مرتبط یهاتیساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص یهاهینشر ،يدرس یهاكتاب شامل منابع

 Pathways of The Pulp :كتب( الف      

 :مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 


