
 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1 نظری اندودونتیکسنام درس :    

 03/6/89تاریخ برگزاری   1جلسه   شماره جلسه :

 شکیدندانپز دانشکده محل برگزاری : تشخیص و طرح درمان:     موضوع جلسه :

 دکتر آرش ایزدیمدرس : دقیقه 60  مدت جلسه )دقیقه( :

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 طبقه بندی تشخیص ها در اندودونتیکس هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه رفتاری  اهداف

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 بیمار شکایت اصلی  1

تاریخچه سالمتی -2

 بیمار

 پدیده ارجاع درد  -3

که تشخیص و طرح درمان برای بیماریهای پالپ  دانشجو درک کند 1-1

 و پری رادیکوالر باید بخشی از معاینه وطرح درمان باشد

 موارد اورژانس نیازمند طرح درمان سریع را شناسایی کند  2-1

نپزشکی از بمار را درک اهمیت گرفتن تاریخچه پزشکی و دندا  0-1

 نماید

سواالت صحیح و مرتبط با تاریخچه و سمپتوم های شکایت اصلی   4-1

 بیمار مطرح نماید

 

       

 سخنرانی،پرسش شناختی

 تشویق و وپاسخ

 برای دانشجویان

 مفاهیم یادگیری

 -پروژکتور دیتا

 پاور -کامپیوتر

 وایت-پوینت

 فیلمهای و بورد

 آموزشی

 میان امتحان

 دوره وپایان دوره

(MCQ )

 در وارزشیابی

 کالس



      

      

   

   

  

      

  آموزش اداره به گزارش:  درس کالس در دانشجو تاخیر و غیبت با برخورد مورد در دوره مسئول سیاست
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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1 نظری اندودونتیکسنام درس :    

 6/7/89تاریخ برگزاری : 2جلسه   شماره جلسه :

 کیدندانپزش دانشکده محل برگزاری : تشخیص و طرح درمان:     موضوع جلسه :

 دکتر آرش ایزدیمدرس : دقیقه 60  مدت جلسه )دقیقه( :

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 نحوه ی تشخیص بیماریهای پالپ و پری اپیکال هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 ات ابژکتیومعین  1

 رادیوگرافیکمعاینات-2

سایر روشهای  -3

 تشخیصی  

مراحل تشخیصی که باید برای بیمار انجام شود بوضوح برای او   1-1

 شرح دهد

معاینات داخل دهانی نسوج سخت ونرم را جهت بررسی سالمت    2-1

 پالپ و پری اپیکال انجام دهد

فسیر کند و محدودیت تستهای حیات پالپ را بکار ببرد انها را ت   0-1

 های هریک را بشناسد

بداند در چه زمانی و به چه نحوی از روشهای اختصاصی مثل   4-1

 بیحسی انتخابی و تست تراش حفره استفاده نماید

 سخنرانی،پرسش شناختی

 تشویق و وپاسخ

 برای دانشجویان

 مفاهیم یادگیری

 -پروژکتور دیتا

 پاور -کامپیوتر

 وایت-پوینت

 فیلمهای و دبور

 آموزشی

 میان امتحان

 دوره وپایان دوره

(MCQ )

 در وارزشیابی

 کالس
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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1 نظری اندودونتیکسنام درس :    

 10/7/89تاریخ برگزاری : 0جلسه   شماره جلسه :

 دندانپزشکی دانشکده محل برگزاری : انتخاب مورد و آموزش بیمار:     موضوع جلسه :

 دکتر آرش ایزدیمدرس : دقیقه 60  مدت جلسه )دقیقه( :

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 طرح درمان های اختصاصی هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 طرح درمان های   1

 اختصاصی

کشیدن دندان به  -2

عنوان جایگزین درمان 

 اندودانتیک

تشخیص درجه  -3

 سختی کار  

تشخیص مواردی -4

 موارد تجویز و عدم تجویز معالجه ریشه را شرح دهد  -  1

جراحی انتهای -موارد تجویز درمان های جانبی مثل بلیچینگ    - 2

 رابداند   ریشه همی سکشن و درمان مجدد

طرح درمان اندو که منطبق با طرح درمان کلی بیمار باشد طرح  -0

 ریزی نماید

بهترین طرح درمان را همراه با درمان های جایگزین به بیمار  -4

      پیشنهاد نماید 

 سخنرانی،پرسش شناختی

 تشویق و وپاسخ

 برای دانشجویان

 مفاهیم دگیرییا

 -پروژکتور دیتا

 پاور -کامپیوتر

 وایت-پوینت

 فیلمهای و بورد

 آموزشی

 میان امتحان

 دوره وپایان دوره

(MCQ )

 در وارزشیابی

 کالس



  که باید ارجاع شوند

 موارد ارجاع به اندودونتیست را تشخیص دهند -5
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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1 نظری اندودونتیکسنام درس :    

 23/7/89تاریخ برگزاری : 4جلسه   شماره جلسه :

 دندانپزشکی دانشکده محل برگزاری : تاریخچه و فلسفه اندودونتیکس:     موضوع جلسه :

 دکتر عزت اهلل کاظمی نژادمدرس : دقیقه 60  مدت جلسه )دقیقه( :

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با تاریخچه اندودونتیکس دف کلی درس:ه   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

آشنایی با  -1

تاریخچه و 

چرایی 

 درمان ریشه

 با تاریخچه درمان ریشه دندان آشنا شود 1-1

بودن آنرا  قبول داند و دالیل عدم قابلرا ب focal infectionنظریه  2-1

 توضیح دهد
 مفهوم کوهستان کرونفلد را شرح دهد 3-1

 سخنرانی،پرسش شناختی

 تشویق و وپاسخ

 برای دانشجویان

 -پروژکتور دیتا

 پاور -کامپیوتر

 وایت-پوینت

 میان امتحان

 دوره وپایان دوره

(MCQ )



آشنایی با  -2

روند التهابی 

بافت پالپ و 

 پری اپیکال 

 عالیم اصلی اماس بافتی را لیست کند 1-2 

 پاسخهای دژنراتیو و پرولیفراتیو آماس را توضیح دهد 2-2

را بداند و چهار ناحیه هیستوپاتولوژیک انرا تشریح  Fishتئوری  0-2

 کند

 فیلمهای و بورد مفاهیم یادگیری شناختی 

 آموزشی

 در وارزشیابی

 کالس

آشنایی با  -0

دو عامل 

اساسی در 

بود به

درمانهای 

اندودونتیک

 س

 لزوم طبقه بندی بیماریهای پالپ و پری اپیکال را شرح دهد 1-0 

دالیل و مصادیق استاندارد سازی وسایل و مواد را در  2-0

 اندودونتیکس شرح دهد

   

   

 شناختی 

      

  آموزش اداره به ارشگز:  درس کالس در دانشجو تاخیر و غیبت با برخورد مورد در دوره مسئول سیاست

 (: رانسفر) درس اصلی منابع*** 

 

Ingle, John I.; Bakland, Leif K.; Baumgartner, J. Craig. Ingle's Endodontics. People's Medical Publishing 

House--USA LTD. 6th edition. 2007 

Cohen S., Hargreaves KH. Pathways of the Pulp. St. Louis Mosby. 2016 

 

 

 

 

 



 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1اندودونتیکس نظرینام درس :    

 4/9/89تاریخ برگزاری : 5جلسه شماره جلسه :

 دانشکده دندانپزشکی:محل برگزاری   اصول بیولوژیک واهداف پاکسازی ریشه موضوع جلسه :

 دکتر انسیه گرایلی مدرس : دقیقه 63 مدت جلسه )دقیقه( :

 دکتری دندانپزشکیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 پاکسازی و شکل دهی کانال هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری 

 
Learning Objectives: 

 حیطه

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و هارسانه  روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 اصول پاکسازی

 

 اصول شکل دهی

 

آماده سازی اپیکال 

 کانال

 

ارزیابی قبل از 

 درمان

دانشجو باید بتواند ،دالیل و شرایط گشاد کردن قسمت سرویکال   1-1

کانال قبل از تکمیل حفره دسترسی در امتداد خط مستقیم را توصیف 

 کند

ایل اصلی د نحوه تعیین سایز مناسب مناسب فدانشجو باید بتوان  2-1

 را مشخص کند MAFاپیکال 

دانشجو باید بتواند هدف از پاکسازی و شکل دهی را توصیف کند  0-1

 وچگونگی دستیابی به این اهداف را شرح دهد.

شکل های آماده سازی به طریقه مخروطی و استاندارد را درمقاطع  4-1

 طولی و عرضی رسم کند.

 

 شناختی

 

 

،پرسش سخنرانی

و تشویق  وپاسخ

 دانشجویان برای

 یادگیری مفاهیم

 

 

 

 -دیتا پروژکتور

پاور  -کامپیوتر

و  وایت بورد-پوینت

 فیلمهای آموزشی

 

 

 

امتحان میان دوره 

 (MCQ) وپایان دوره

 وارزشیابی در کالس
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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planم طرح درس روزانه  )فر

 

 1اندودونتیکس نظرینام درس :    

 11/9/89تاریخ برگزاری : 6جلسهشماره جلسه :

 دانشکده دندانپزشکیمحل برگزاری :  اصول بیولوژیک و اهداف پاکسازی ریشه موضوع جلسه :

 دکتر انسیه گرایلی مدرس : دقیقه 63 مدت جلسه )دقیقه( :

 دکتری دندانپزشکیحصیلی فراگیران :رشته و مقطع ت

 پاکسازی و شکل دهی کانال هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری 

 
Learning Objectives: 

 حیطه

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

اصول روش های 

پاکسازی و شکل 

 دهی

نحوه برخورد با الیه 

 یراسم

محلول های 

 شستشو دهنده

دانشجو باید بتواند مشکالت آماده سازی کانال های با تنوعات   1-1

 آناتومیکی که دبریدمان کامل را مشکل می کنند را مشخص کند

ا ایده ال را نام ببرد و ماده ای ر ویژگی های ماده شستشو دهنده 2-1

 کند شناساییرا   که بیشتر این ویژگی را دارد

دانشجو باید بتواند سوزن و روش هایی که حداکثر اثر شستشو  0-1

 دهندگی را فراهم می کنند ،شرح دهد

دانشجو باید بتواند ویژگی و نقش مواد چالتور و دکلسیفیه کننده  4-1

 

 شناختی

 

 

،پرسش سخنرانی

و تشویق  وپاسخ

 دانشجویان برای

 یادگیری مفاهیم

 

 

 

 -دیتا پروژکتور

پاور  -کامپیوتر

و  وایت بورد-پوینت

 فیلمهای آموزشی

 

 

 

امتحان میان دوره 

 (MCQ) وپایان دوره

 وارزشیابی در کالس



 را توضیح دهد. لوبریکنت ها
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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1 نظری اندودونتیکسنام درس :    

 19/9/89تاریخ برگزاری : 7جلسه   شماره جلسه :

 دندانپزشکی دانشکده محل برگزاری : بی حسی موضعی:     موضوع جلسه :

 دکتر رضا کاظمیانمدرس : دقیقه 60  مدت جلسه )دقیقه( :

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 مکانیسم و نحوه تزریق بی حسی موضعی هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

عوامل موثر بر بی 

 حسی موضعی  
دانشجو بتواند روش هایی که منجر به تزریق بدون درد می شود   1-1

 را توضیح دهد

 واند آستانه درد و عوامل موثر بر آن را شرح دهددانشجو بت 2-1

 

       

 سخنرانی،پرسش شناختی

 تشویق و وپاسخ

 برای دانشجویان

 مفاهیم یادگیری

 -پروژکتور دیتا

 پاور -کامپیوتر

 وایت-پوینت

 فیلمهای و بورد

 آموزشی

 میان امتحان

 دوره وپایان دوره

(MCQ )

 در وارزشیابی

 کالس



بی حسی ماندیبل و  

 زیالماگ
دانشجو بتواندشرایطی را که موجب بروز مشکالتی در حصول بی   1-2 

 حسی عمیق می شود را شرح دهد

 شناختی 

تکنیک های بی    

 حسی مکمل
دانشجو بتواند زمان استفاده از روش های کمکی را جهت بی حسی  

 پالپ عنوان نماید

 

پریودونتال  و همچنین روشهای تزریق داخل استخوانی، داخل پالپی و 

 لیگامنت را توضیح دهد

   

   

 شناختی 

      

  آموزش اداره به گزارش:  درس کالس در دانشجو تاخیر و غیبت با برخورد مورد در دوره مسئول سیاست
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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1اندودونتیکس نظری نام درس :    

 25/9/89تاریخ برگزاری : 9جلسهشماره جلسه :

 دانشکده دندانپزشکیمحل برگزاری :  پاکسازی و شکل دهی موضوع جلسه :

 دکتر انسیه گرایلی مدرس : دقیقه 63 مدت جلسه )دقیقه( :

 دکتری دندانپزشکیرشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 پاکسازی و شکل دهی کانال های خمیده هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری 

 
Learning Objectives: 

 حیطه

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

خطاهای آماده 

 سازی

تکنیک های آماده 

 سازی

معیار های ارزیابی 

پاکسازی و شکل 

 دهی

دانشجو باید بتواند ،تکنیک های آماده سازی برای کانال هایی که  1-1

شکل های نامنظم از جمله گرد،بیضی،ساعت شنی،چوب بولینگ 

 کل یا نواری دارند را توضیح دهد.و لوبیایی ش

برای آماده سازی کانال  engine-drivenروش های دستی و  2-1

 ریشه را شرح دهد.

 روش حذف پالپ را توضیح دهد.  0-1

چگونگی به حداقل رساندن خطاهای آماده سازی در کانتل  4-1

 های با انحنا کم را توضیح دهد.

 

 شناختی

 

 

،پرسش سخنرانی

و تشویق  وپاسخ

 دانشجویان برای

 یادگیری مفاهیم

 

 

 

 -دیتا پروژکتور

پاور  -کامپیوتر

و  وایت بورد-پوینت

 فیلمهای آموزشی

 

 

 

امتحان میان دوره 

 (MCQ) وپایان دوره

 وارزشیابی در کالس



حنای شدید،بسته و تنگ را تکنیک های عبور از کانال های با ان5-1

 توضیح دهد

 

 

 

 آموزش  اداره گزارش به: ورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس *سیاست مسئول دوره در مورد برخ

 

 

 

 

 Torabinejad M.  Walton RE.   Endodontic Principles and Practice.  2015 (: منابع اصلی درس) رفرانس ***

                                                                                                                                                                                                                         

2016Pathways of the Pulp.  St. Louis  Mosby S., Hargreaves KH.   Cohen   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 کز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکیمر

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1اندودونتیکس نظری نام درس :    

 2/8/89 تاریخ برگزاری : 8  :شماره جلسه

 دانشکده دندانپزشکی محل برگزاری : مواد مورد استفاده در اندو موضوع جلسه :

 الوندی فر دکتر مدرس : دقیقه 63 مدت جلسه )دقیقه( :

 دندانپزشکی   7     ترم رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 هدف کلی درس :   آشنایی با مواد مورد استفاده در اندو   

 

 رئوس مطالب
 اهداف رفتاری 

 
Learning Objectives: 

 حیطه

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

با مواد  آشنایی.1

شستشو دهنده و 

داروهای داخل 

 کانال

 ویژگیهای ماده شستشو دهنده ایده آل  شناخت 1-1

 شناخت ویژگیها ونقش مواد شالتور و دکلسیفیه کننده  2-1

ویژگیها ونقش داروهای داخل کانال  در بین جلسات شناخت  0-1

 درمان 

 

 

 شناختی

 

 

،پرسش سخنرانی

 تشویق و وپاسخ

 برای دانشجویان

 مفاهیم یادگیری

 

 

 

پاور ویدئوپروژکتور)

و  وایت بورد(پوینت

 فیلمهای آموزشی

 

 

 

 دوره میان امتحان

( MCQ) دوره وپایان

. آشنایی با مواد 2 کالس  در وارزشیابی

 پرکننده کانال

 ننده ایده آل معیارهای یک ماده پرکشناخت   1-2

ن ناشی از هدف از پر کردن کانال و دالیل شکست درماآشنایی با 2-2

 پر کردگی ناقص 

 

 شناختی



کیفیت معیارهای بالینی و رادیوگرافیک ارزیابی آشنایی با   0-2

 پرکردگی کانال 

 

  

 

 آموزش  اداره گزارش به: *سیاست مسئول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس 
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 بسمه تعالی

 

 وم پزشکی گلستان دانشگاه عل 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1 نظری اندودونتیکسنام درس :    

 16/8/89-8/8/89تاریخ برگزاری : 11-13جلسه   شماره جلسه :

 دندانپزشکی دانشکده محل برگزاری : دارودرمانی در اندودونتیکس:    موضوع جلسه :

 دکتر رضا کاظمیانمدرس : دقیقه 60  مدت جلسه )دقیقه( :

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با فوریت های اندودونتیکس هدف کلی درس:   

 

 رئوس مطالب
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 طبقه بندی فوریت ها

 

 

 و مدیریت آن را توضیح دهد flare upدانشجو بتواند دالیل   1-1

 

طبقه بندی فلیرآپ ها را به صورت پیش از درمان، در حین  2-1

 مالقات و پس از پرکردن تشخیص دهد

 

 شناختی

 

 

 سخنرانی،پرسش

 تشویق و وپاسخ

 برای دانشجویان

 مفاهیم یادگیری

 -پروژکتور دیتا

 پاور -کامپیوتر

 وایت-وینتپ

 فیلمهای و بورد

 آموزشی

 میان امتحان

 دوره وپایان دوره

(MCQ )

 در وارزشیابی

 کالس
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 بسمه تعالی

 

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 (Lesson planفرم طرح درس روزانه  )

 

 1 نظری اندودونتیکسنام درس :    

 20/8/89تاریخ برگزاری : 12جلسه   : شماره جلسه

 دندانپزشکی دانشکده محل برگزاری : کنترل عفونت در اندودونتیکس:    موضوع جلسه :

 دکتر رضا کاظمیانمدرس : دقیقه 60  مدت جلسه )دقیقه( :

 رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 آشنایی با داروها در اندودونتیکس هدف کلی درس:   

 

 برئوس مطال
 حیطه اهداف رفتاری 

)شناختی، نگرشی و 

 مهارتی(

وسائل   و رسانه ها روش تدریس

 آموزشی

 شیوه ارزشیابی

 

 

درمان دارویی برای 

 بیماران اندو

 دانشجو بتواند موارد تجویز آنتی بیوتیک ها را توضیح دهد  1-1

 

دانشجو بتوان داروهای موثر در قبل، حین و بعد از بیماری را در  2-1

 رد اورژانسی توضیح دهد و به کار ببرد.موا

 

 شناختی

 

 مهارتی

 سخنرانی،پرسش

 تشویق و وپاسخ

 برای دانشجویان

 مفاهیم یادگیری

 -پروژکتور دیتا

 پاور -کامپیوتر

 وایت-پوینت

 فیلمهای و بورد

 آموزشی

 میان امتحان

 دوره وپایان دوره

(MCQ )

 در وارزشیابی

 کالس



       

 

تجویز ضد درد برای 

 اران اندوبیم

 دانشجو تقسیم بندی داروهای مسکن را توضیح دهد 1-1

دانشجو نحوه ی تجویز دارو برای بیماران با درد مالیم، متوسط و  2-1

 شدید را بداند
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