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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 درس:اطالعات 

 دومنیم سال:                                              اندودانتیکس   گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 Iاندو عملي درس: عنوان

  كد درس:

 عملي:                 عملي:                 كارگاهي:-نظری:               نظری                 :1واحدو تعداد نوع 

 دكتر بهنام بوالهری نام مسؤول درس: 

–دكتر فرزانه -  دكتر افشار –دكتر صراف  –خوشخونژاد  مهرفام دكتر –دكتر خدمت  -دكتر قربان زاده مدرسان:   مدرس/ 

  دكتر باقری–دكتر عجمي 

 : زمانهم /نیازپیش

 تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد  رتبه علمي:

 اندودانتیکس  رشته تخصصي:

 محل كار:

 09123807423تلفن تماس:

 behnambolhari2yahoo.comالکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال: عملي به  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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  تک ریشه را به شکل عملي تجربه مي نماید درمان اندو بر روی دندانهای دانشجو طي این واحد انجام: درس یکل فیتوص

  انجام عملي درمان ندو بر روی دندانهای تک ریشه :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 ر بتواندیفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 دهد  تشخیص بیماریهای پالپ و پری آپیکال را انجام –تکمیل پرونده  -1 

 دهد . تزریق بیحسي را موفق انجام -2

 هیه حفره دسترسي را بر روی  دندانهای تک ریشه انجام دهد .ت -3

 رعایت نماید .  اصول كنترل عفونت را -4

 هد ایزوالسیون دندان را انجام د -5

 رادیوگرافي مناسب تهیه نماید  -6

 سازی كانال و پركردن كانال ریشه را انجام دهد  آماده -7

 رتباط با بیمار را تجربه كند و آموزشهای الزم همچنین تجویز  دارو در صورت نیاز را بداند .ا -8

 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 مجازیرویکرد 

 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 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

                                                           
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 حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLمبتني بر تیم )یادگیری  

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشآموززیرمجموعه رویکردهای های تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید

  :دانشجو و انتظارات از فیوظا

  درمان اندو بر روی چهار دندان 4انجام –حضور منظم در بخش 

 دانشجو:  یابیارز روش

Dops نمره  2نمره +آزمون ورود به بخش +آزمون خروج از بخش  16+ بررسي پرونده ها 

 تغییر نماید . Requirment* با توجه به شرایط همه گیری كرونا ممکن است  تعداد 

  :منابع

 :كتب( الف      

 :مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 


