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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 98-99دوم :* نیمسال تحصیلی                  اندودانتیکس  *گروه آموزشی:                                    دندانپزشکی:   دانشکده* 

             314318       کد درس:*                                                      پالپ و پری اپیکال کمپلکس  عنوان درس: *

                                              دندانپزشکی عمومی 8ترم رشته تحصیلی : *                                                         دکترای حرفه ای  مقطع : *

    :دانشکده دندانپزشکیبرگزاری    محل*                                       8:47تا  0:47ساعت  -شنبهزمان برگزاری:  *

                                   جلسه 16  سات:تعداد جل  *                              تئورینوع واحد:     *                                            واحد 1:  تعداد واحد* 

 پیش نیاز یا هم نیاز:                     *                                           43         تعداد فراگیران: *

 دکتر الوندی فر، دکتر کاظمی نژاد، دکتر گرایلیدکتر مهدوی،  ،روشن میردکتر مدرسین: نام 

  شنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:                               نژاد کاظمیدکتر  درس:  مسوولنام 

 79440713737 تلفن:                                         دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر: 

 dr.kazeminejad@goums.ac.ir :پست الکترونیک

 :هدف کلی درس

طبقه بنددی بیماریهدای پالدپ و پدری     ، محرک پالپ دندان، بررسی عوامل شناسی و پاتولوژی پالپ و پری اپکسبافت اشنایی با 

 روند ترمیم هیستولوژیک ضایعات پالپ و پری اپیکالو اپکس، میکروبیولوژی و ایمیونو لوژی در اندودونتیکس 

 

 اهداف اختصاصی:

 شند:از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر با

 ا مراحل رشد و نمو پالپ وبافت نگهدارنده دندان اشنا شود.  -1       

 قادر به توصیف اعمال بیولوژیک پالپ و پری اپکس باشد. -4       

 محرک های بافت پالپ را بشناسد. -4       

 عوامل اتیولوژیک ایجاداماس و روند التهابی در بافت پالپ و پری اپکس را بداند. -3       

 طبقه بندی بیماریهای پالپ و پری اپیکال را توصیف نماید. -4       

 .درک متناسبی از میکروبیولوژی و ایمیونولوژی در آسیب های پالپ و پری اپیکال داشته باشد.  -6       

 درک صحیحی از روند ترمیم هیستوپاتولوژی ضایعات پالپ و پری اپکس داشته باشد. -0       

 اصر و اجزای دخیل در روند ترمیم ضایعات مزبور را بداند.عن -8       

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره کل %17معادل ... ...نمره4(:.....الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف...

 .% نمره کل44معادل ... ....نمره3............یان ترم  :ب(م

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / یحیتشر                کتبی :ن ترم میا

 تستی / تشریحی                  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 13بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 داتشکده اعالم میگردد. غیبت ها براساس آیین نامه آموزشی
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 وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع و قبل استاد در کالس و توجه به مباحث ارائه شده در کالس ضروری است

 خاموش نگهداشتن تلفن همراه ضروری است

 

 * تاریخ امتحان میان ترم:

 ؟؟؟ تاریخ امتحان پایان ترم:*

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 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.2016..Cohens pathways of the pulp  

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

www.pubmed.com 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف
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 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

1 11/11/19 

 

03:7-

93:7 
 بافت شناسی پالپ

 (دکتر روشن میر)

سخنرانی تعاملی 

 ش همراه با پرس

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

2 26/11/19 03:7-

93:7 

 بافت شناسی پالپ

 (دکتر روشن میر)

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

: :/11/19 03:7-

93:7 

پاتولوژی بیماریهای پالپ و پری 

 رادیکولر

 میر()دکتر روشن 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

4 17/12/19 03:7-

93:7 

پاتولوژی بیماریهای پالپ و پری 

 رادیکولر

 )دکتر روشن میر(

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

5 10/12/19 03:7-

93:7 

 عوامل محرک پالپ

 (الوندی)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

6 24/12/19 03:7-

93:7 

 بیماریهای پالپ

 (الوندی)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

 بیماریهای پری رادیکولر-03:7 1/11/:2 0

 (الوندی)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال
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 نتیپاورپو 93:7

9 :7/1/11 03:7-

93:7 

 رادیولوژی ضایعات پری رادیکولر

 (مهدوی)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 ودیاسال

 نتیپاورپو

1 2/2/11 03:7-

93:7 

 رادیولوژی ضایعات پری رادیکولر

 (مهدوی)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

17 1:/2/11 03:7-

93:7 

 میکروب شناسی در اندودونتیکس

 (کاظمی نژاد)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

11 27/2/11 03:7-

93:7 

 ایمنی شناسی در اندودونتیکس

 (کاظمی نژاد)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

12 20/2/11 03:7-

93:7 

روند ترمیم هیستوپاتولوژیک در 

 و پری اپیکال بیماریهای پالپ

 (گراییلی)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

1: :/:/11 03:7-

93:7 

روند ترمیم هیستوپاتولوژیک در 

 بیماریهای پالپ و پری اپیکال

 (گراییلی)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

14 17/:/11 03:7-

93:7 

بررسی المهای هیستوپاتولوژیک در 

 بیماریهای پالپ و پری اپیکال

 (روشن میر)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

15 10/:/11 03:7-

93:7 

بررسی المهای هیستوپاتولوژیک در 

 اریهای پالپ و پری اپیکالبیم

 (روشن میر)دکتر 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

وپرسش و  زیکوئ

 پاسخ

از  یریبکارگ

 دویاسال

 نتیپاورپو

16    

 امتحان پایان دوره
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