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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

* نیمسال                          اندودانتیکس*گروه آموزشی:                                      دندانپزشکی* دانشکده:   

 1401-1400اولتحصیلی:

                  416413*کد درس:                                                         کمپلکس پالپ و پری اپیکال  : عنوان درس*

                                              دندانپزشکی عمومی5ترم رشته تحصیلی : *                                                         دکترای حرفه ای  مقطع :* 

    :دانشکده دندانپزشکیبرگزاری    محل*                                              8:15-7:15یکشنبه زمان برگزاری: * 

                                   جلسه 18  د جلسات:تعدا*                                تئورینوع واحد:     *                                            واحد 1:  تعداد واحد* 

 *پیش نیاز یا هم نیاز:                                                                *تعداد فراگیران:          

 ،دکتر کاظمیان،دکتر ایزدیگرایلی،دکتر الوندی فر،دکتر کاظمی نژاددکتر مدرسین: نام 

  شنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:                                گرایلیدکتر  س: مسوول درنام 

  تلفن:                                         دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر: 

  :پست الکترونیک

 :هدف کلی درس

  لوژی بیماریهابیماریهای پالپ و پری رادیکولر و نمای گرافی و پاتواشنایی با

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 عوامل محرک بیماریاگاهی از-1

 ایمونولوژی و میکروبیولوژی بیماری ها-2

 اصول تشخیص بیماری پالپ و پری رادیکوالر-3

 روند ترمیم -4

 برررسی پاتولوژی بیماری های پالپ و بررسی الم-5

 سی نمای گرافی)رادیولوژی(برر-6

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره کل %10معادل ... ...نمره2(:.....الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف...

 .% نمره کل25معادل ... ....نمره4............یان ترم  :ب(م

 آزمون:شیوه ج( 

 / تستی تشریحی                کتبی :ن ترم میا

 تستی / تشریحی                  عملی/کتبی :پایان ترم  

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 غیبت ها براساس آیین نامه آموزشی داتشکده اعالم میگردد.

 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:
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 حضور به موقع و قبل استاد در کالس و توجه به مباحث ارائه شده در کالس ضروری است

 خاموش نگهداشتن تلفن همراه ضروری است

 

 طبق قوانین آموزش* تاریخ امتحان میان ترم: 

 آموزش نیطبق قوان    تاریخ امتحان پایان ترم: *

 یان:* سایر تذکرهای مهم برای دانشجو

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل

  Kenneth M.Stephen Cohen.last Edition..Cohens pathways of the pulp  

Endodontics Principles and practice,Mahmood Torabinejad,Richard E.Walton.last edition  

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

www.pubmed.com 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

1 1400.7.4 7:15-

8:15 
 پالپ یو بافت شناس یشناس نیجن

سخنرانی تعاملی 

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو
2 1400.7.11 7:15-

8:15 

 یپر یو بافت شناس یشناس نیجن

 کوالریراد

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

3 1400.7.18 7:15-

8:15 

عوامل محرک 

 یکیزی،فییایمی،شیکروبیپ)مپال

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

4 1400.7.25 7:15-

8:15 

عوامل محرک 

 یکیزی،فییایمی،شیکروبیپالپ)م

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

 

6 1400.8.9 7:15-

8:15 

 یتعامل یسخنران پالپ یها یماریب یستوپاتولوژیه

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو
7 1400.8.16 7:15-

8:15 

 یپر یها یماریب یستوپاتولوژیه

 کوالریراد

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیرپوپاو
8 1400.8.23 7:15-

8:15 

 یتعامل یسخنران پالپ یها یماریب یکینیعالئم کل

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو
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9 1400.8.30 
 

7:15-

8:15 

 یپر یها یماریب یکینیعالئم کل

 کولریراد

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو
10 1400.9.7 7:15-

8:15 

و طرح درمان در  صیتشخ

 کسیاندودانت

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو
11 1400.9.14. 7:15-

8:15 

و طرح درمان در  صیتشخ

 کسیاندودانت

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

سش و وپر زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

12 1400.9.21 7:15-

8:15 

 یها یمارید رخصوص ب سیارائه ک

 و طرح درمان کوالریراد یپالپ و پر

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو
13 1400.9.28 7:15-

8:15 

 یها یمارید رخصوص ب سیارائه ک

 و طرح درمان کوالریراد یپالپ و پر

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو
14 1400.10.5 7:15-

8:15 

 یتعامل یسخنران کسید راندودانت یشناس کروبیم

 همراه با پرسش

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

ز ا یریبکارگ

 دویاسال

نتیپاورپو  

 وپرسش و زیکوئ

 پاسخ

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش

کسید راندودانت یشناس کروبیم  7:15-

8:15 

1400.10.12 15 

از  یریبکارگ

 دویاسال

نتیپاورپو  

 وپرسش و زیکوئ

 پاسخ

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش

کسید راندودانت یشناس یمنیا  7:15-

8:15 

1400.10.19 16 

از  یریبکارگ

 دویاسال

نتیپاورپو  

 وپرسش و زیکوئ

 پاسخ

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش

کسید راندودانت یشناس یمنیا  7:15-

8:15 

1400.10.26 17 

از  یریبکارگ

 دویاسال

نتیپاورپو  

 وپرسش و زیکوئ

 پاسخ

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش

در  کیستوپاتولوژیه میروند ترم

کالیاپ یپالپ و پر یها یماریب  

7:15-

8:15 

1400.11.3 18 

       

       

 

 

 

  1400مهرماه سال                                                                                                               


