
 بسمه تعالي           

 1اندودانتیکس نظری  طرح ردس
 

 (1)اندو نظری   اندودانتیکس در موضعی حسی بی      موضوع درس: 

                                                                    کسیاندودانت     گروه آموزشي: 

 دکتر سلما پیرموذن -پگاه صرافدکتر        : مدرس

  هدف کلي:

                                                                                                          موضعی حسی بی کلی اصول با دانشجو آشنایی

 اهداف ویژه:

 دانشجویان  باید بتوانند 

 برشمارد را اندودانتیکس در استفاده مورد رایج حسی بی داروهای انواع. 

 کند بیان را حسی بی داروهای عوارض. 

 نماید بیان را حسی بی اثر مکانیسم. 

 دهد توضیح را نیاز مورد حسی بی داروی نوع و مناسب موضعی حسی بی انتخاب نحوه. 

 برشمارد را حسی بی موفقیت بر موثر عوامل. 

 دهد شرح را اندو درمان حین در حسی بی ایجاد در موفقیت عدم علل. 

 کند بیان را مکمل های حسی بی کاربرد و ها روش. 

 برشمارد را مکمل حسی بی های روش از یک هر معایب و مزایا. 

 

 مجازی:  وش آموزشير
 غیر همزمان )آفالین با نوید( 

 محتوا و تکلیف و ... درسیستم نوید : 

                                                                           استاد شده ضبط صوتی ی ارائه و پاورپوینت که در سامانه بارگذاری می شود: نوع محتواییو  تعداد -

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

 ماه یک  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؟مجازی دیگری در نظر گرفته آیا برای درس فعالیت -
عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 نحوه ارزشیابي: 

 بارم کلی مبحث است   نمره 5/2

 نمره مربوط به تکلیف است 5/0

                                                                                                      نمره مربوط به آزمون پایان ترم 2

 نحوه ارتباط با استاد: 

 از طریق ایمیل 

 از طریق مراجعه حضوری در بخش

 از طریق سامانه مجازی نماد

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

S_pirmoazen@yahoo.com 

pegah_s@yahoo.com 

 طریق سامانه مجازی نماد از

                                                                                                       منابع آزمون )امتحان(:

 کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد)آخرین ویرایش( 

 کتاب مسیرهای پالپ )آخرین ویرایش(

                                                                                                                                                                                         نویدمطالب ارائه شده در سامانه 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 کتاب ملی اندودانتیکس )آخرین ویرایش( 

 کتاب اندودانتیکس اینگل)آخرین ویرایش(
 

mailto:S_pirmoazen@yahoo.com

