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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

 1اندودانتیکس نظری  طرح ردس
 

 اندو دانتیکسکنترل عفونت در موضوع درس:

 اندو دانتیکس گروه آموزشي:

 دکتر صدیقه خدمترس:مد

 هدف کلي: 

 آشنایی دانشجویان با اصول کنترل عفونت در طول درمانهای اندو دانتیکس

 چگونگی مدیریت عفونت ایجاد شده در فواصل بین جلسات درمان وبعداز درمان اندو دانتیکس 

  اهداف ویژه:

 پالپ دندان اشنا شودبا مسیرهای ورود عفونت به 

 انواع عفونتهای اندودانتیک را از نظر زمانی و مکانی تشخیص دهد

 اشنایی کلی با باکتریهای غالب در عفونتهای اندودانتیک و چگونگی مقابله با انها پیدا کند

 موارد تجویز درست و واقعی انتی بیوتیکها در درمانهای اندودانتیک را بشناسد

 انواع انتی بیوتیکهای مورد استفاده در درمانهای اندو دانتیکس اشنا شودباچگونگی تجویز و 

 

 :مجازی آموزشي روش

 افالین با استفاده از سیستم نوید

 :درسیستم نوید  و ... حتوا و تکلیفم

گذاری  صداو  power pointاجرای سخنرانی با استفاده از  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 تک تک اسالیدها

 سوال چهار گزینه ای2که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 هفته2زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

رصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان د -

 خیربستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:استفاده مي کنید، نام 
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 خیر   بلی  خیراید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    خود آزمون

 

 نحوه ارزشیابي:

 نمره تکلیف 0.5نمره ازمون و  1.5میباشد : 2ازمون چهار گزینه ای   کل نمره این جلسه امتحان کتبی پایان ترم به صورت 

 تکالیفی که بیش از یک هفته با تاخیر انجام شود هیچ نمره ای نخواهد گرفت.

 

 :نحوه ارتباط با استاد

dr.khedmat@yahoo.com   

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

 پرسش و پاسخ از طریق ایمیل

 


