
 بسمه تعالي           

کال طرح ردس کمپلکس پالپ و رپی آپی
 

 

  روند ترمیم هیستوپاتولوژیک در بیماریهای پالپ و پری اپیکالموضوع درس: 

                                                                                                                                  اندودانتیکس گروه آموزشي:

 دکتر نغمه معراجی  مدرس:

 اندودانتیک از غیر اندودانتیکآشنایی دانشجویان با مراحل ترمیم بیماری پری اپیکال وتشخیص افتراقی ضایعات  هدف کلي:

                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

                                                                                                          اهداف ویژه:

   اپیکال بعد از درمان کانال ریشه موفق آشنا شود .دانشجو باید با مراحل وتوالی مراحل ترمیم بیماری پری 

 .دانشجو باید با مفاهیم ترمیم و رژنراسیون  آشنا شود وعوامل  موثر بر وقوع آنها  را شرح دهد 

   . دانشجو باید بتواند ضایعات پاتولوژیک غیر اندودانتیک که شبیه بیماری پری رادیکولر اندودانتیک هستندرا تشریح نماید 

 باید بتواند باتوجه به دانسته ها وشواهد بالینی ، ضایعات اندودانتیک را از ضایعات غیراندودانتیک به افتراق تشخیص دهد. دانشجو 

 را نام ببرد و نقش هر یک را توضیح دهد موثر در التیام زخم موضعی و سیستمیک عوامل 

                                                                                                                     

 مجازی:  روش آموزشي

 همزمان )آفالین با نوید( و همزمان )آنالین( با اسکای رومترکیب غیر 

 

 محتوا و تکلیف و ... درسیستم نوید : 

 و دو  فایل مولتی مدیا                                                                                scromفایل  1  که در سامانه بارگذاری می شود: نوع محتواییو  تعداد -

 سوال  4-3یک تکلیف شامل    که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز  30 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

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

 ع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطال

 ارسال لینک آن برای نماینده دانشجویان  –اسکای روم 

                                                                                                                                                                                                         



 خیر   یبل   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -
عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره است 1.5کل مبچث دارای 

 نمره آن مربوط یه آزمون پایان ترم است 1

 نمره مربوط به پاسخ دهی به تکالیف است 0.5

 رتباط با استاد: نحوه ا

  n@yahoo.comMeraji_از طریق ایمیل 

 مراجعه حضوری در بخشاز طریق 

 از طریق سامانه مجازی نماد

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

 Meraji_n@yahoo.comاز طریق ایمیل 

 از طریق مراجعه حضوری در بخش

 از طریق سامانه مجازی نماد
                                                                                                                                                                                                                                                   

 منابع آزمون )امتحان(:

 مطالب سر کالس 

 اندودانتیکس ترابی نژاد)آخرین ویرایش(کتاب اصول 

 کتاب مسیرهای پالپ )آخرین ویرایش(

      

                                                                                                           منابع برای مطالعه بیشتر:

 کتاب ملی اندودانتیکس )آخرین ویرایش( 

 اندودانتیکس اینگل)آخرین ویرایش(کتاب 
 

mailto:Meraji_n@yahoo.com

