
 1مبانی اندودانتیکس  طرح درس 

                                                                   پاکسازی و شکل دهی کانال ریشه وسایل و مواد شوینده مورد استفاده در  موضوع درس:

                                                                   اندودانتیکس گروه آموزشی:

 پگاه صرافدکتر    رس:مد

 هدف کلی:

 مورد استفاده در پاکسازی و شکل دهی کانال ریشهو موادشوبنده با وسایل  یانآشنایی دانشجو

                                                                                                                                                                                                                     

 اهداف ویژه:

 از دانشجویان انتظار می رود در پایان کالس بتوانند به طور کامل:  

  بشناسدانواع وسایل مورد استفاده برای درمان ریشه. 

  دهد توضیحبه درستی  را اندودانتیک اینسترومنتهای نحوه استفاده از. 

  دهد.به طورکامل شرح استاندارد سازی ) اندازه و تیپر( وسایل دستی اندودانتیک را 

 دهد شرحبه طور کامل  را ریمر پیزو و گلیدن گیتس ریمرها، ها، فایل از صحیح استفاده نحوه. 

 ی شرح دهدتایا و معایب استفاده از هریک از انها را به درسشوینده های زایج در درمان ریشه را نام ببرد و مز 

 آن را بیان نماید. الیه اسمیر را تعریف کند و نحوه حذف 

                                   
                                                              

   تعداد جلسات:

 جلسه یک

                                                                                                                                                                                                               

 :روش آموزشی

 امانه نوید همراه با تکلیف مربوطهدر ستهیه شده  محتوای آموزشیبارگذاری -

                                                                                                          

 پری کلینیک در آموزش نظری و عملیبله همراه با  سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 

                                                                                                             

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

 نمره 5/0 

   تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 در سامانه نوید همراه با تکلیف مربوطه story lineمحتوای آموزشی  2



   تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

                                                                                   یک تکلیف

                                                                                                             

  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 5/0

                                                                                                                                                                                                                         

 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:

   )کتاب ملی اندودانتیکس ) آخرین ویرایش 

 /کتاب اندودانتیکس اینگل  Ingle  (ویرایش آخرین) 

  آخرین ویرایش ()کتاب مسیرهای پالپ                                                                                                                                                                                             

 :نحوه ارتباط با استاد

  ایمیل و تلفن همراه   

 pegah_s@yahoo.com 

   در ساعات مقرر 2مراجعه حضوری درپری کلینیک منفی 

09123170260 

                                                                                                        ازطریق پیام رسان واتساپ
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