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 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : 211406 شماره درس:                       یک نظری اندو نام درس:

رادیولوژی  -2     کمپلکس پالپ و پری اپیکال -1 دروس پيش نياز:                        واحد نظری 1  : عداد و نوع واحدت

 ترمیمی نظری یک -3      نظری یک

 اندودنتیکس ارائه دهنده: آموزشیگروه 

 Email :neda_shekarchizade@dnt.mui.ac.ir 09131043499 تلفن و روزهای تماس: دکتر ندا شکرچی زادهول درس: ئنام مس

 ، مطیع دکتر، یدکتر همت، هواییدکتر ، یدکتر ساعتچ، انیدکتر رضو، باقریه دکتر ، زاده یدکتر شکرچ اسامی مدرسين: 1400-1401 نيمسال  اول نيمسال تحصيلی:

 

 مراحل تکنیکی درمان ریشه دندانمورفولوژی تاج و کانال ریشه و  آشنایی وآموزش دانشجویان با هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حيطه

 کانال ریشه دندان آشنایی دانشجویان با مراحل تهیه آماده سازی -2 آشنایی دانشجویان با مراحل تهیه حفره دسترسی -1

 وسایل درمان ریشهو  آشنایی دانشجویان با مواد -۴ مراحل تهیه پرکردن کانال ریشه دندان آشنایی دانشجویان با -3

 -۶ دارو درمانی و صیاصول تشخآشنایی دانشجویان با  -۵

 حيطه عاطفی:

1- 2- 

3- ۴- 

۵- ۶- 

 حيطه رفتاری:

1- 2- 

3- ۴- 

۵- 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- 2015 

2- Pathways of the pulp – Cohen- 2016 

 مباحث کالس -3

۴-  

۵-  

 

 ها:ارزشيابی 

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

 

 بارم: تاریخ:

                                                                              نمره 8 بارم:                                 30/8/1400 تاریخ:  :ترم ميانب( 

                                                                              نمره 12 بارم: 29/10/1400 تاریخ: :ترم( پایان ج

 

 پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

 .ازچهارغیبت نمره نهایی بصورت))غائب(( می باشدنمره ازنمره نهایی کم خواهد گردید و بیش  ۵/0درازای هرغیبت تا چهارغیبت،  قوانين و مقررات کالس:

 :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: 
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برای تشکيل  به صورت آنالین برگزار می گردد، نماینده کالس با اساتيد مربوطه هماهنگ باشند و در صورتی که  جلسه کالسی بنا به دليلی تشکيل نگردید چون کالس ها :کالس وظایف نماینده شرح

 جلسه جبرانی با استاد مربوطه هماهنگ کند.
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 صبح 9تا  8ساعت  ساعت:  روز های یکشنبه  روز:      به صورت مجازی  : محل   1400-1401اول    نيمسال:    اندویک نظری  درسجدول زمان بندی کالس ها ی 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو
 منابع اصلی مطالعه برای هر جلسه

 زاده یدکتر شکرچ یدندان های قدام یحفره دسترس 21/۶/1۴00 1
 آنالین

 آفالین

 تکليفپيش مطالعه / 

 آزمون / گفتگو
 مباحث کالس -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 زاده یدکتر شکرچ مولر هدندان های پر یحفره دسترس 28/۶/1۴00 2
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 زاده یدکتر  شکرچ یدندان های خلف یحفره دسترس 0۴/7/1۴00 3
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس-201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 باقریه دکتر  (1)  کسیاندودانت لیوسا 11/7/1۴00 ۴
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 باقریه دکتر  (2)  کسیاندودانت لیوسا 18/7/1۴00 ۵
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 انیدکتر رضو (1)  کسیمواد اندودانت 2۵/7/1۴00 ۶
 آنالین

 آفالین

 تکليفپيش مطالعه / 

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 انیدکتر رضو (2)  کسیمواد اندودانت 09/8/1۴00 7
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 کسیگروه اندودنت ترممیان  یابیارز 30/8/1۴00 8
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 

 یدکتر ساعتچ در اندو یوگرافیراد 1۶/8/1۴00 9
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 هواییدکتر  یموضع یحس یب 23/8/1۴00 10
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 یدکتر همت (1) کسیوتست دندانها در اندودانت صیاصول تشخ 07/9/1۴00 11
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 یدکتر همت (2) کسیوتست دندانها در اندودانت صیاصول تشخ 1۴/9/1۴00 12
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 مطیع دکتر (1) شهیآماده سازی کانال ر 21/9/1۴00 13
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 مطیع دکتر (2) شهیآماده سازی کانال ر 28/9/1۴00 1۴
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 انیدکتر رضو (1) شهیکانال ر ستمیپرکردن س 0۵/10/1۴00 1۵
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 انیدکتر رضو (2) شهیکانال ر ستمیپرکردن س 12/10/1۴00 1۶
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 

 کسیگروه اندودنت ترم انیپا یابیارز 29/10/1۴00 17
 آنالین

 آفالین

 پيش مطالعه / تکليف

 آزمون / گفتگو

 مباحث کالس -کتاب ملی -201۵ترابی نژاد  -201۶مسیرهای پالپ 


