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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 درس:اطالعات 
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 پالپ و پری اپیکالكمپلکس  : زمانهم /نیازپیش

 دكتری عمومي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

  یاراستاد رتبه علمي:

 اندودانتیکس  رشته تخصصي:

 دانشکده دندانپزشکي پردیس بین الملل تهران محل كار:

 09123170260 تلفن تماس:
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 درس: یکل فیتوص

دراین واحد كارگاهي دانشجویان با دندان های قدامي و پره مولر فک باال و پایین به لحاظ مرفولوژی و آناتومي داخلي آشنایي پیدا مي 

اساتید در قالب محتوای كنند و روش صحیح انجام درمان ریشه بر روی این دندان ها را مي آموزند. مباحث الزم جهت یادگیری توسط 

اموزشي آماده شده و در سامانه نوید بارگذاری مي شود. دانشجویان موظف به انجام تکالیف در موعد مشخص هستند. شرط شركت در 

 آزمون نظری انجام كامل تکالیف بدون هرگونه كپي برداری مي باشد.

 یم بندی مي شوند.در  بخش عملي دانشجویان به گروه های مختلف با اساتید مشخص تقس

دانشجویان موظف هستند دندان های قدامي و پره مولر كشیده شده از هر دو فک را به تعداد كافي جمع آوری و ضدعفوني كنند. اساتید 

هر گروه دندان های مناسب جهت انجام درمان را انتخاب مي كنند. سپس دانشجویان از دندان ها رادیوگرافي تهیه كرده و پس از تایید 

نهایي استاد، در گچ مانت مي كنند. بر اساس آموزش ها و فیلم هایي كه در سامانه نوید به دانشجویان ارائه شده است؛ كلیه مراحل انجام 

درمان ریشه برروی دندانهای مورد نظر  انجام مي شود و در هر مرحله استاد به دانشجو بازخورد مي دهد. در طول دوره دانشجویان موظف 

فک  درمان ریشه یک دندان قدامي باال، یک دندان قدامي پایین، یک دندان پره مولر تک كانال و یک دندان پره مولر دوكانالهكامل به انجام 

به عنوان ریکاورمنت هستند كه به كیفیت انجام این درمان نمره تعلق خواهد گرفت. در پایان دوره از دانشجویان در دو جلسه مجزا بر  باال 

 گرفته خواهد شد. آزمون عملين تک كانال و یک دندان پره مولر دوكاناله فک باال روی یک دندا

  :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 مراحل درمان ریشه بر روی آنها صحیح و كامل  یادگیری مرفولوژی و آناتومي داخلي دندانهای قدامي و پره مولر فک باال و پایین و  انجام

 

  :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 
 در پایان دوره انتظار مي رود كه دانشجو قادر باشد:

 را به طور كامل بشناسد آناتومي داخلي و مرفولوژی دندانهای قدامي كشیده شده ماگزیال و مندیبل-1

 سدآناتومي داخلي و مرفولوژی دندانهای پره مولر كشیده شده ماگزیال و مندیبل را به طور كامل بشنا -2

 وسایل و مواد شوینده در اندودانتیکس آشنایي یابد  -3

 كشیده شده ماگزیال و مندیبل را به طور صحیح تهیه كند -4

 حفره دسترسي را بر روی دندانهای پره مولر كشیده شده ماگزیال و مندیبل را به طور صحیح تهیه كند -5

 با تمركز بر رویکردهای بیولوژیکال و مکانیکال به درستي انجام دهد. را  آماده سازی و شکل دهي كانال ریشه-6

 پر نماید.به درستي شرح دهد و كانال ریشه را  ،روش های مختلف پر كردن كانال ریشه را نام ببرد  -7

 

 حیطه شناختی:  

  آناتومي داخلي و مرفولوژی دندانهای قدامي كشیده شده ماگزیال و مندیبلآگاهي از 

  آناتومي داخلي و مرفولوژی دندانهای پره مولر كشیده شده ماگزیال و مندیبلآگاهي از 

  وسایل و مواد شوینده در اندودانتیکسآگاهي از 

 مولر بیمار اعم از تهیه حفره دسترسي، آماده سازی كانال  های قدامي و پره نحوه انجام درمان مناسب بر روی دندان مراحل وآگاهي از

 ركردن ریشه و نیز پ
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 یطه رفتاری: ح 

 مولر پره دندان یک پایین، قدامي دندان یک باال، قدامي دندان یک ریشه كامل درمان انجام به موظف دانشجویان دوره طول در 

 .هستند ریکاورمنت عنوان به دوكاناله مولر پره دندان یک و كانال تک

 دندان پركردن كانال  ،یتهیه حفره دسترسي، آماده سازدانشجو قادر خواهد بود تمامي مراحل درمان ریشه اعم از  دوره پایان در

  بر روی انجام دهد. را به خوبيهای قدامي و پره مولر 

 یطه عاطفی:ح 

  قدامي و پره مولرایجاد احساس توانایي در دانشجو برای انجام درمان ریشه دندان های 

  و همتایان  اساتید وپری كلینیک  كاركنان با صادقانهتوانایي برقراری همکاری 

 : 1آموزشی رویکرد

 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  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 
 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  

                                                           
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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 رویکرد ترکیبی

 .................... لطفا نام ببرید

 :درس میتقو

 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

مهرفام دكتر 

 خوشخونژاد
 شده صداگذاری پاورپوینت بارگذاری تکالیف در سامانه نوید

اصول تهیه حفره دسترسي دندان 

 های قدامي

1 

دكتر مهرفام 

 خوشخونژاد
 شده صداگذاری پاورپوینت بارگذاری تکالیف در سامانه نوید

اصول تهیه حفره دسترسي دندان 

 های پره مولر

2 

دكتر مهسا صبحي 

 افشار
 شده صداگذاری پاورپوینت بارگذاری تکالیف در سامانه نوید

اصول بیولوژیک آماده سازی و شکل 

 دهي كانال های مستقیم

3 

 شده صداگذاری پاورپوینت بارگذاری تکالیف در سامانه نوید دكتر پگاه صراف
در  و مواد شوینده  وسایل

 اندودانتیکس

4 

دكتر مهسا صبحي 

 افشار
 شده صداگذاری پاورپوینت سامانه نوید بارگذاری تکالیف در

روش های مختلف پركردن كانال 

 ریشه
5 

در  منظمحضور نظیر  و انتظاراتي  در طول دوره است. وظایف دانشجوعمومي  فیوظا منظور ( دانشجو و انتظارات از فیوظا

 :) كالسهای برنامهو مشاركت فعال در در موعد مقرر، مطالعه منابع معرفي شده ، انجام تکالیف كالس درس

 پری كلینیک  مقرات رعایت و آگاهي 

 پری كلینیک  در موقع به حضور 

 معرفي شده  منابع مستمر مطالعه 

  مشاهده و یادگیری كامل محتوای آموزشي بارگذاری شده در سامانه نوید 

 رعایت كامل كنترل عفونت 

 بر روی دندان های قدامي و پره مولر  تهیه حفره دسترسي مناسب 

 های قدامي و پره مولر دندان های آماده سازی مناسب كانال 

  های قدامي و پره مولرپر كردن صحیح كانال های دندان 

  ریشه درمان انجام و پایان  حین صحیح و مناسب های گرافيرادیوتهیه  

 یک دندان سانترال یا لترال مندیبل و پره مولر تک كانال مندیبل و  ریکوارمنت )یک دندان سانترال یا لترال ماگزیال و تحویل

 )روز دوم امتحان عملي( روتیشن پایان روز حداكثر (یک دندان پره مولر دو كاناله ماگزیال

 اساتید و همتایان  كاركنان با مناسب برخورد ، 

 تجهیزات وو غیر مصرفي  مصرفي وسایل از منطقي و صحیح استفاده  

 روتیشن پایان درو  شده گرفته امانت وسایل كامل تحویل 
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 دانشجو: یابیارز روش

 )تکویني و نیز تراكمي:   1ذكر نوع ارزیابي )تکویني/تراكمي                        

 تکلیف مجازی + ریکوآرمنت + آزمون عملي  :ذكر روش ارزیابي دانشجو  

 دانشجو نهایي ذكر سهم ارزشیابي هر روش در نمره: 

   2  نمره كه در نهایت میانگین گرفته مي گردد(  2نمره تکالیف مجازی ) هر مبحث 

 4  نمره ریکاورمنت ) یک دندان سانترال یا لترال ماگزیال و یک دندان سانترال یا لترال مندیبل و پره مولر تک كانال مندیبل

 و یک دندان پره مولر دو كاناله ماگزیال(

 6  ریشه سانترال یا لترال ماگزیال(نمره آزمون عملي ) درمان 

 8 )نمره آزمون عملي ) درمان ریشه پره مولر دو كاناله ماگزیال 

 توجه:

 حضور دانشجو در پری كلینیک بعد از ساعت مقرر تاخیر لحاظ مي شود .

  دو تاخیر معادل یک غیبت محسوب مي شود . دانشجویان در این واحد مجاز به انجام یک جلسه غیبت مي باشند .

 

 

1)Endodontic Principles and Practice- 6 th Edition  2020 

 

2)Cohen’s Pathways of The Pulp- 12 th Edition 2020 

جهت یادگیری بیشتر دانشجویان پیشنهاد مي شود2002صاویر موجود در كتاب اینگل ت -3  
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