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 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : 211408 شماره درس: 2اندو نظری  نام درس:

 اندودانتيکس گروه آموزشی ارائه دهنده: 1اندو نظری  دروس پيش نياز:   واحد نظری1         عداد و نوع واحد :ت

  Email : hamidrazavian@yahoo.com 7922846 تلفن و روزهای تماس: دکتر حميد رضویان ول درس: ئنام مس

 دکتر خادمی،دکتررضویان،دکتر ترابی زاده،دکتر والی،دکتر معمارزاده،دکترفرهاد.دکتر ساعتچی، دکتر شفيعی، اسامی مدرسين: 1401-1400اول  نيمسال تحصيلی:

 

   هدف کلی درس:

 درمان های پیچیده تر در درمان ریشهتروما ،دارو درمانی و علل شکست درمان ریشه و جراحی ریشه و  انس وژودرمان موارد اورآشنایی دانشجویان با تشخیص 
 اهداف اختصاصی درس:

 آشنایی دانشجویان با داروها و کاربرد آنها در درمان ریشه .1

 آشنایی دانشجویان با اورژانس های اندودنتیکس و درمان آن ها .2

 جویان با موفقیت وشکست درمان های اندودنتیکس آشنایی دانش .3

 آشنایی دانشجویان با دندان های تروماتیزه ودرمان آن ها  .4

 پریو   -آشنایی دانشجویان با تشخیص ودرمان ضایعات اندو .5

 آشنایی دانشجویان با روش های جراحی های اندودانتیک    .6

 آشنایی باحوادث حین درمان ریشه  .7

 اع بیمارآشنایی با روش های ارج  .8

 آشنایی با علل درد و تئوری های مرتبط با آن   .9
 

 :شناختی حيطه

 دانشجو انواع اورژانس های اندو را بداند -۲ دانشجو انواع دارو های پر کاربرد در درمان ریشه را بداند-1

 دانشجو انواع تروماهای دندانی را بشناسد -۴ دانشجو علل شکست های درمان ریشه رابداند -۳

 انواع فلپ های جراحی اندو را بداندزمان جراحی ریشه ودانشجو  -۶ و زمان ارجاع به متخصص درمان ریشه را بداند دانشجو انواع ضایعات اندو پریو را بداند-۵

 حيطه عاطفی:

 دانشجو بتواند درمان مناسب برای دندان های تروماتیزه را تشخیص دهد -۲ ریشه را تشخیص دهد بتواند داروی مناسب  برای درمان  ودانشج -1

 و زمان جراحی ریشه را تشخیص دهددانشجو بتواند انواع فلپ ها  -۴ دانشجو بتواند انواع اوژانس های درمان ریشه را تشخیص دهد-۳
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 دانشجو بتواند زمان جراحی ریشه و انواع فلپ های جراحی ریشه را تشخیص دهد -۶ تشخیص دهد دانشجو بتواند زمان ارجاع به متخصص اندو و ضایعات با منشا اندو پریو را -۵

 حيطه رفتاری:

 دانشجو بتواند انواع دندان های تروماتیزه را درمان کند-۲ را تچویز کندبرای درمان ریشه داروی مناسب دانشجو بتواند -1

 دانشجو بتواند در موارد اورژانس اندو درمان مناسب را انجام دهد -۴ اندو پیش گیری کنددانشجو بتواند از علل ایجاد مشکالت و شکست -۳

دانشجو بتواند با درمان ریشه مناسب ضایعه پریو را خوب کند و به موقع بیمار را به متخصص اندو ارجاع -۵

 کند

 دانشجو بتواند با بهترین فلپ جراحی ریشه را انجام دهد -۶
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 (URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: )  :بيشتر مطالعه پيشنهادی برای منابع 

1- Principle and practice of Endodontics Torabinejad, 2021 

۲-  Pathways of the pulp 2021   

 کتاب ملی -۳

۴-  

۵-  

 

 ها:ارزشيابی 

 در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(:الف( 

 

 بارم: تاریخ:

 نمره از کل نمره 8 بارم: 19/8/1400 تاریخ: چهارشنبه  16-15 ب( ميان ترم:

 نمره از کل نمره 12 بارم: 19/10/1400تاریخ: یکشنبه 10-9 ج( پایان ترم:

 

 حرفه ای: پيش بينی ارائه مباحث اخالق

 نمره ازنمره کل کم می گردد. 5/0درازای هرغیبت )تاچهارغیبت(،  قوانين و مقررات کالس:

 بیش ازچهارغیبت ، نمرة نهایی بصورت))غایب(( می باشد. :کالس قوانين نقض با برخورد نحوه

 نمره کسر خواهد شد  1و  1،  ۵/0،  ۵/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،                 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غيبت: 

  :کالس وظایف نماینده شرح

 اطالع رسانی زمان تشکيل کالس ها به همه دانشجویان

 ارائه طرح درس در گروه اطالع رسانی واتساپ
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 س و نحوه حضور و غياباطالع رسانی به دانشجویان در مورد قوانين و مقررات در

 اطالع رسانی زمان امتحان ميان ترم و پایان ترم

 هماهنگی با اساتيد و واحد پشتيبانی کالس های مجازی در مورد نحوه اموزش مجازی و ورود و بارگذاری مطالب در فضای مجازی 
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 21-20ساعت:    ها  دوشنبه روز:        بصورت مجازی : محل    1400-1401اول    نيمسال: اندو نظری دو         : درسجدول زمان بندی کالس ها ی 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو
 منابع اصلی مطالعه برای هر جلسه

 دکتر ساعتچی معرفی انواع داروها دردرمان ریشه ۲۲/۶/1۴00 1
 آنالین

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملی کتاب

 کاربرد انواع دارو ها دردرمان ریشه ۲9/۶/1۴00 ۲
 آنالین دکتر ساعتچی

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 کتاب مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملی

 و انواع آنها درمان ریشهاورژانس های  1۲/7/1۴00 ۳
 آنالین دکتر شفیعی

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملیکتاب 

 آنها درمانو  درمان ریشهاورژانس های  19/7/1۴00 ۴
 آنالین دکتر شفیعی

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 کتاب مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملی

 انواع تروماهای دندانیمعرفی  ۲۶/7/1۴00 ۵
 آنالین دکتر خادمی

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملیکتاب مسیر های 

 تروماهای دندانی آشنایی با درمان های ۳/8/1۴00 ۶
 آنالین دکتر خادمی

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 کتاب مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملی

 اندودانتیکسآشنایی باانواع جراحی های  10/8/1۴00 7
 آنالین دکتر رضویان

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملیکتاب مسیر های 

 اندودانتیکسآشنایی نحوه انجام جراحی های  17/8/1۴00 8
 آنالین دکتر رضویان

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 کتاب مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملی

 پریو -بیماریهای اندوآشنایی با  ۲۴/8/1۴00 9
 نالینآ دکتر ترابی زاده

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملیکتاب مسیر 

 ترمیم دندانهای درمان ریشه شده 1/9/1۴00 10
 آنالین دکتر والی

 

 پيش مطالعه

 گفتگو
 کتاب مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملی

 آشنایی باعلل شکست در درمان ریشه 8/9/1۴00 11
 آنالین دکتر معمارزاده

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 ،ترابی نژاد ،کتاب ملیکتاب مسیر های پالپ 

 آشنایی باعلل شکست در درمان ریشه 1۵/9/1۴00 1۲
 آنالین دکتر معمارزاده

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 کتاب مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملی

 علل درد دراندو وتئوری های ایجاد درد ۲۲/9/1۴00 1۳
 آنالین دکتر فرهاد

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 ،ترابی نژاد ،کتاب ملیکتاب مسیر های پالپ 

 نحوه التیام متعاقب درمان ریشه ۲9/9/1۴00 1۴
 آنالین دکتر فرهاد

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 کتاب مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملی

  حوادث درمان ریشه نحوه درمان آشنایی و ۶/10/1۴00 1۵
 آنالین دکتر رضویان

 

 پيش مطالعه 

 گفتگو
 ،ترابی نژاد ،کتاب ملیکتاب مسیر های پالپ 
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 در درمان ریشه  اصول ارجاع 1۳/10/1۴00 1۶
 آنالین معمارزادهدکتر 

  

  پيش مطالعه 

 گفتگو
 کتاب مسیر های پالپ ،ترابی نژاد ،کتاب ملی


