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 ***   فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** 
  1399-1400نیمسال اول 

  
   عملی 1نام درس: اندو 

  
  دکتري -رشته و مقطع تحصیلی : دندانپزشکی 

  اندودانتیکس   گروه آموزشی ارائه دهنده:  211410شماره درس: 

 عملیواحد  2تعداد و نوع واحد:      
                                

  هواییروح اله نام مسئول درس: دکتر 

  37922846تلفن و روزهاي تماس:     2دروس پیش نیاز: مبانی اندو 
                           Email:           havaei@dnt.mui.ac.ir  

 
  توانایی درمان ریشه دندان هاي تک کاناله سادههدف کلی درس: 

  
   :اهداف اختصاصی درس

 اپیکال پري و پالپ هاي بیماري دقیق تشخیص و شناییآ  -1

 تاریخچه گرفتن و بیمار پرونده صحیح کردن پر نحوه با شناییآ  -2

 رابردم بستن نحوه با شناییآ  -3

  بیمار از مراقبت و کنترل با شناییآ  -4
  

  درمان ریشه دندان هاي تک کاناله ساده  -5
 

  :مطالعهمنابع اصلی 
  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -
  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -

1- Endodontics principles and practice, Mahmoud Torabinejad, 2020 

2- Cohen's Pathways of the pulp, Kenneth M. Hargreaves, 2016 

 
  ها:ارزشیابی 

   3بارم:     :تاریخ  :الف) ابتداي دوره (آزمون ورودي، ...)

انجام درمان ریشه سه دندان تک ب) در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...): 
   کانال و یک دندان دو کانال

   17بارم:     تاریخ:

   :بارم  تاریخ:  ج) پایان دوره:

  :غیبتد) 
  .تاخیر معادل یک غیبت محاسبه می شود ٢
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  .غیبت در بخش عملی معادل حذف درس عملی در نظر گرفته می شود ٢

  
  

  Endodontics principles and practice ,Mahmoud Torabinejad ,2020پیش مطالعه براي هر جلسه:  

 Ingle's Endodontics, Ilan Rotstein, 2019        :منابع براي مطالعه بیشتر

  :پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي

 :قوانین و مقررات

 بخش سرپرستار توسط است شده ذکر بخش قوانین کلیه ن◌ٓبه هر دانشجوي جدید الورود به بخش برگه اي که در ا
 براي 11:15 و صبح شیفت براي 08:00 ساعت که است بخش در موقع به حضور ها سیاست اهم از گردد می تحویل

 08:10  ساعت از بعد دانشجویان ورود از.  باشد می قبول قابل خیر◌ٔدقیقه تا 10ت بعداز ظهر می باشد . حداکثر شیف
 یک صورت در و گردد می منظور غیبت جلسه یک و ید◌ٓا می عمل به ممانعت) دوم شیفت(  11:25 و)  اول شیفت(

 . گردد می حذف او واحد عملی درس در مجاز غیر غیبت جلسه
  

 


