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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 99-00:* نیمسال تحصیلی                         اندودانتیکس  *گروه آموزشی:                                    دندانپزشکی:   دانشکده* 

                    کد درس:*                                                       1و نظری اند  عنوان درس: *

                                              دندانپزشکی عمومی7ترم رشته تحصیلی : *                                                         دکترای حرفه ای  مقطع : *

    :دانشکده دندانپزشکیبرگزاری    محل*                                           1011-99ترم اول سال  زمان برگزاری: *

                                   جلسه 10  تعداد جلسات:  *                              تئورینوع واحد:     *                                            واحد 1:  تعداد واحد* 

 پیش نیاز یا هم نیاز:                     *                                                    تعداد فراگیران: *

 ، دکتر کاظمیانالوندی فر، دکتر کاظمی نژاد، دکتر دکتر ایزدی،دکتر گرایلیمدرسین: نام 

  شنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:                                 گرایلیدکتر  مسوول درس: نام 

 09112546434 تلفن:                                         دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر: 

 ensiegeraily@yahoo.com :پست الکترونیک

 :هدف کلی درس

ی بیماریهای اندودانتیکس،طرح درمان،اصول بیولوژیک و اهدداف پاکسدازی کاندال    اشنایی با تاریخچه ترمینولوژی و اپیدمیولوژ

  ریشه و اورژانس های اندودانتیکس

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 اگاهی از تاریخچه ترمینولوژی و اپیدمیولوژی بیماریهای اندودانتیکس-1

 دانتیکسطرح درمان در اندو-2

 اهداف و روش های پاکسازی و شکل دهی کانال-3

 بی حسی موضعی در اندودانتیکس-0

 مواد مورد استفاده در اندودانتیکس-5

 شناخت موارد اورژانس های اندودانتیکس و درمان د رموارد اورژانس-6

 دارودرمانی در اندودانتیکس-7

 کنترل عفونت در اندودانتیکس-8

 :نحوه ارزشیابی دانشجو

 آزمون:

 تستی / تشریحی                کتبی :ن ترم میا

 تستی / تشریحی                  کتبی :پایان ترم  

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 ن درسآغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 10بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 غیبت ها براساس آیین نامه آموزشی داتشکده اعالم میگردد.

 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 استفاده از فایل های بارگذاری شده  و طرح پرسش با اساتید و توانایی پاسخ به سواالت در طی و پایان ترم
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 * تاریخ امتحان میان ترم:

 99بهمن تاریخ امتحان پایان ترم:*

 

 :یصلمنابع ا

  Kenneth M.Stephen Cohen.2016..Cohens pathways of the pulp  

Endodontics Principles and practice,Mahmood Torabinejad,Richard E.Walton.2015  
 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

www.pubmed.com 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس  

 ردیف

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

1 
 طرح درمان در اندودونتیکس

مجازی )سخنرانی 

 ویدئو(  -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

مجازی )سخنرانی  طرح درمان در اندودانتیکس 2

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

مجازی )سخنرانی  انتخاب مورد و آموزش بیمار 3

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

مجازی )سخنرانی  ماریانتخاب مورد و اموزش ب 4

 ویدئو( -تعاملی

و  وپرسش زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

ترمینولوژی و اپیدمیولوژی  -تاریخچه 5

 بیماریهای اندودونتیک

مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 یو اهداف پاکساز کیولوزیاصول ب 6

 شهیکانال ر

زی )سخنرانی مجا

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

اصول بیولوژیک و اهداف پاکسازی  7

 کانال ریشه

مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

مجازی )سخنرانی  دانتیکسبی حسی موضعی در اندو 8

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

پاکسازی و شکل دهی کانالهای  9

 خمیده

مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو
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مجازی )سخنرانی  ه در اندودونتیکسمواد مورد استفاد 11

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

مجازی )سخنرانی  مواد مورد استفاده در اندودونتیکس 11

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

مجازی )سخنرانی  مانی در اندودونتیکسدارودر 12

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

مجازی )سخنرانی  دارودرمانی در اندودونتیکس 13

 ویدئو( -تعاملی

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

مجازی )سخنرانی  ت در اندودونتیکسکنترل عفون 14

 ویدئو( -تعاملی

کوئیز و پرسش و 

 پاسخ

-سامانه آموزشی نوید

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو
 

 

 

  9311مهرماه سال                                                                                                               


