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اسامی مدرسين :دکتر ساعتچی ،دکتر شکرچی زاده ،دکتر ترابی زاده ،دکتر والی ،دکتر معمارزاده ،دکتر همتی ،دکتر مطيع،
دکتر هوایی ،دکتر ایرانمنش ،دکتر باقریه
هدف کلی درس :توانایي درمان ریشه دندان های دو کاناله و سه کاناله ساده در بخش اندودانتیکس
اهداف اختصاصی درس:
حيطه شناختی:
 -1آشنایي و تشخیص دقیق بیماری های پالپ و پری اپیکال
 -2آشنایي با نحوه پر کردن صحیح پرونده بیمار و گرفتن تاریخچه
 -3آشنایي با نحوه بستن رابردم در دندان های خلفي
 - 4آشنایي با کنترل و مراقبت از بیمار
 -5درمان ریشه دندان های دو کاناله و سه کاناله ساده
 -6آشنایي با نحوه مدیریت اورژانس های اندو
حيطه عاطفی:
-1
-2
-3
حيطه رفتاری:
-1
-2
-3

منابع اصلی مطالعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر1

 -وب سایت :لینک /آدرسURL

 -مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسي ونکوور

Endodontics principles and practice, Mahmoud Torabinejad, 2020-۱
Cohen's Pathways of the pulp, Kenneth M. Hargreaves, 2020 -۲
-3

ارزشيابی ها:
( حداکثر مجموع بارم ارزشیابي های نظری ،در یک واحد عملي 5 ،نمره مي باشد).
الف) نظری ابتدای دوره (آزمون ورودی:)... ،

تاریخ:

بارم:

ب) نظری در طول دوره (کوئيز ،تکاليف:)...،

تاریخ:

بارم:

ج) نظری پایان دوره:

تاریخ:

بارم:

د) عملی در طول دوره (ریکوآرمنت ها) :انجام درمان ریشه یک دندان دو

تاریخ:

بارم:

کاناله و دو دندان سه کاناله
تاریخ:

ه) عملی پایان دوره:

بارم 20:نمره

پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:
قوانين و مقررات بخش :به هر دانشجوی جدید الورود به بخش برگه ای که در آن کلیه قوانین بخش ذکر شده است توسط سرپرستار
بخش تحویل مي گردد از اهم سیاست ها حضور به موقع در بخش است که ساعت  ۰۷:3۰برای شیفت اول و  ۱۰:۱5برای شیفت دوم مي
باشد  .حداکثر  ۱۰دقیقه تاخیر قابل قبول مي باشد  .از ورود دانشجویان بعد از ساعت ( ۰۷:۴۰شیفت اول ) و ( ۱۰:۲5شیفت دوم)
ممانعت به عمل مي آ ید و یک جلسه غیبت منظور مي گردد و در صورت یک جلسه غیبت غیر مجاز در درس عملي واحد او حذف مي

گردد.
نحوه برخورد با نقض قوانين بخش:
غيبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد مي باشد  /به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه در بخش ۱ ،نمره کسر خواهد شد
شرح وظایف نماینده کالس:
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روز

ساعت

برگزاری

برگزاری

گروه

اساتید مدرس روتیشن
روتیشن اول

بخش
شنبه

11:15

A

شنبه

 8صبح

B

چهارشنبه

11:15

C

دوشنبه

 8صبج

D

دوشنبه

11:15

E

چهارشنبه

11:15

F

روتیشن دوم
دکتر والی
دکتر شکرچی زاده
دکتر هوایی
دکتر باقریه
دکتر ساعتچی
دکتر شکرچی زاده
دکتر هوایی
دکتر باقریه
دکتر شکرچی زاده
دکتر ترابی زاده
دکتر هوایی
دکتر معمارزاده

دکتر شکرچی زاده
دکتر معمارزاده
دکتر مطیع
دکتر ترابی زاده
دکتر ترابی زاده
دکتر باقریه
دکتر مطیع
دکتر ایرانمنش
دکتر شکرچی زاده
دکتر ترابی زاده
دکتر هوایی
دکتر همتی
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