
 

 Course Planنمونه فرم معرفی دروس نظري 
 

  1399-1400کمپلکس پالپ و پري اپیکال     نیمسال  اول :درس نام 
  اندودانتیکسگروه آموزشی : دانشکده :دندانپزشکی اصفهان

  

کمپلکس پالپ و پري اپیکال   نام و شماره درس:٭
"211406    

  دکتري حرفه اي"دندانپزشکی رشته و مقطع تحصیلی :٭

  کالس شماره یکمحل برگزاري:٭  22تا 21ساعت "سه شنبه روز و ساعت برگزاري: ٭

         2                            تعداد واحد: ٭

  ندارددروس پیش نیاز:٭

شنبه الی "09132652632تلفن و روزهاي تماس:٭  دکتر سید محمد ترابی زادهنام مسوول درس: ٭
  چهارشنبه صبح

: Emailآدرس ٭  دانشگاه اصفهان،دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر :٭
mohammadtorabizadeh66@gmail.com 

 
در انتهاي دوره انتظار می رود دانشجو آشنایی کامل با دروس و مباحث اندودانتیکس پیدا کند، هدف کلی درس:٭

  اندودانتیک هستند پیدا کندهمچنین با دروس رادیولوژي ،تشخیص بیماري دهان و پاتولوژي که مرتبط با 
  

  اهداف اختصاصی درس:٭

  آشنایی با مباحث پایه اندودانتیک-1

  آشنایی با مباحث پاتولوژیک مرتبط با اندودانتیک-2

  آشنایی با مباحث رادیولوژي مرتبط با اندودانتیک-3

  آشنایی با مباحث تشخیص بیماري هاي دهان و دندان مرتبط با اندودانتیک -4

5-  

 
 -(عنوان کتاب ، نام نویسنده ، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظر در این درس منابع اصلی درس٭

 در صورتی که مطالعه همه کتاب یا همه مجلدات آن به عنوان منبع ضروري نباشد)  

 ترابی نژاد -1

  نویل  -2
 وایت واند فارو-3
 
 
 
 
 
 



 
 
 
  

 
  نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭                  

  بارم:                                                                       (کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...) ف) در طول دورهال                
  نمره 8بارم:                 :                                                                                                                  دوره ب) میان                  

  نمره12بارم:                                                    چ) پایان دوره:                                                                                                 
 

  ٩٩بھمن  ۴ تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                           99یک آذرماه       تاریخ امتحان میان ترم :  ٭
  در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس: مقررات٭

  تاخیر معادل یک غیبت حساب می شود. 3 بیشتر از
    غیبت درس حذف می گردد 3بیشتر از 

  



 

 
 

  
  
  

  

 

تا 21 ساعتمحل کالس یک .برنامه درس کمپلکس پالپ و پري اپیکال نیمسال اول جدول زمان بندي ارائه             
  سه شنبه ها 22

 منابع مدرس عنوان                             تاریخ ردیف

 بافت شناسی پالپ 8/7/99 1
سید محمد دکتر 

 ترابی زاده
 ترابی نژاد

 نویل  ملکیالله دکتر پاتولوژي بیماري هاي پالپ و پري اپیکال 15/7/99 2

 نویل خالصیسعیده دکتر پاتولوژي بیماري هاي پالپ و پري اپیکال 22/7/99 3

 نویل کشانیفروز دکتر  پاتولوژي بیماري هاي پالپ و پري اپیکال 29/7/99 4

 ترابی نژاد  اخوان علی دکتر محرك پالپعوامل  8/8/99 5

 و تاریخچه درمانهاي اندودانتیکسفلسفه  27/8/99 6
حمیدرضا دکتر 

 همتی
 ترابی نژاد

 ترابی نژاد غزلگوعلی دکتر  بیمار هاي پالپ 4/9/99 7

 ترابی نژاد دکتر غزلگو بیماري پري اپیکال 11/9/99 8

 نژادترابی  هواییروح اله دکتر  میکروبشناسی در اندودانتیکس 18/9/99 9

 ترابی نژاد دکتر هوایی ایمنی شناسی در اندودانتیکس 25/9/99 10

 رادیولوژي ضایعات پري اپیکال 2/10/99 11
احسان دکتر 

 حکمتیان
 وایت اند و فارو

 وایت اند و فارو دکتر حکمتیان رادیولوژي ضایعات پري اپیکال 9/10/99 12

 ترابی نژاد والی آرمیتا دکتر  ایزوالسیون 16/10/99 13


