
 1مبانی اندودانتیکس طرح درس 

 

                                                                                                                          (1)مبانی  اصول بیولوژیک آماده سازی و شکل دهی کانال های مستقیم :موضوع درس

                                                 اندودانتیکس گروه آموزشی:

                                                       دکتر مهسا صبحی افشار    رس:مد

آشنایی با وسایل و با اصول بیولوژیک و اهداف پاکسازی کانال ریشه، اهداف انجام درمان های ریشه، آشنایی دانشجویان  هدف کلی:

                                                                                     تجهیزات مورد نیاز برای پاکسازی و شکل دهی کانال ریشه، آشنایی با اصول پاکسازی و شکل دهی در کانال های ریشه مستقیم

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

  آشنایی با اهداف بیولوژیک درمان ریشه و اثر میکروارگانیسم ها بر روی موفقیت یا شکست درمان 

 آشنایی با پاکسازی بیومکانیکال کانال ریشه 

  وسایل و ابزار مورد نیاز برای آماده سازی کانالشناخت 

 آگاهی از اهمیت پاکسازی کمومکانیکال کانال ریشه 

 شناخت الیه اسمیر و اجزای آن و چگونگی حذف آن 

 آشنایی با انواع روش ها پاکسازی و شکل دهی کانال ریشه و هدف پاکسازی و شکل دهی 

 آشنایی با ویژگی های مختلف شست و شو دهنده ها 

 آشنایی با نقش و اهمیت استفاده از مواد شست و شو دهنده 

 آگاهی از نکات الزم حین استفاده از شست و شو دهنده ها 

 علم به مواد مختلف شست و شو دهنده ی موجود و ویژگی های هر کدام 

 معرفی معیارهای پاکسازی و شکل دهی کانال 

 یکال معرفی عوامل تعیین کننده در میزان گشاد سازی ناحیه اپ 

                                                                                                                                                                                                         یک جلسه عداد جلسات:ت

 )استراتژی آموزشی ذکر شود( :روش آموزشی

 بارگذاری پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید همراه با تکالیف مربوطه

                                                                        بارگذاری فیلم آموزشی در سامانه نوید

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

                                                                                                            بله همراه با آموزش نظری و عملی در پری کلینیک

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

 



    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                              نمره 0.5

     تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                تکالیف مربوطه یک پاورپوینت همراه با صوت به همراه

     تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

                                                                                 یک تکلیف

 دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های 

                                                                                                             

  نحوه ارزشیابی:

  یکQuiz  میان دوره برای ارزیابی آموزه های تئوری دانشجویان به عمل می آید  که از نوعFormative   می باشد و از نتایج آن برای

 ارائه بازخورد به دانشجویان استفاده میشود. 

                                                                                                                  

 نمره برای این مبحث:

                                                                                                          نمره 0.5   

                                                                                                            

 نحوه محاسبه نمره کل: 

                                                                                                             
       

                                                                                                       



 منابع آزمون )امتحان(:

 مطالب ارائه شده حین تدریس توسط استاد 

 )کتاب اصول اندودانتیکس ترابی نژاد) آخرین ویرایش 
                                                                                                      

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 آخرین ویرایش( کتاب ملی اندودانتیکس ( 

 /کتاب اندودانتیکس اینگل  Ingle  (ویرایش آخرین) 

                                                                                             ) کتاب مسیرهای پالپ )آخرین ویرایش                                                                                                 

                                                                                       

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

  ایمیل و تلفن همراه

m.sobhiafshar@gmail.com 

   در ساعات مقرر 2مراجعه حضوری درپری کلینیک منفی 

09126014231 
  ازطریق پیام رسان واتساپ                                                                                                      

                                                                                               

                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             

 


