*** فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***
نام درس :اندودانتیکس دو عملی

رشته و مقطع تحصیلی  :دندانپزشکی  -دکتری

شماره درس511112:

گروه آموزشی ارائه دهنده:اندودانتیکس

تعداد و نوع واحد:

نام مسئول درس :دکتر سید محمد ترابی زاده

5

تلفن و روزهای تماس:شنبه تا چهارشنبه صبح

دروس پیش نیاز :اندو دانتیکس یک عملی

آدرس :Email
mohammadtorabizadeh66@gmail.com
هدف کلی درس :یادگیری عملی مطالب مرتبط با اندودانتیکس
اهداف اختصاصی درس :یادگیری عملی اندودانتیکس شامل مراحل تهیه ی حفره ی دسترسی وپاکسازی وپرکردن کانال
ریشه
حیطه شناختی:
-1عوامل دخیل در ایجاد ضایعات اندو را بشناسد
-5تشخیص و شناخت انواع بیماری های پالپ و پری اپیکال
-3تشخیص و شناخت انواع اناتومی کانال ها و ریشه های دندان
حیطه عاطفی:
-1باور پیدا کند که شناخت عوامل ایجاد کننده ضایعات اندو می تواند در بهتر درمان کردن مریض موثر باشد
 -5باور پیدا کند که با تشخیص و شناخت انواع بیماری های پالپ می تواند درمان بهتری ارائه دهد
 -3باور پیدا کند با تشخیص و شناخت انواع بیماری های پری اپیکال می تواند درمان بهتری ارائه دهد
حیطه رفتاری:
-1داشته های خود رو درمورد علل ایجاد کننده ضایعات پالپی در انتخاب طرح درمان بکار برد
-5با اطلاعات کامل از انواع بیماری های پالپ و پری اپیکال بهترین طرح درمان را برای مریض انجام دهد
-3با اطلاعات کامل از تمامی اناتومی کانال ها و ریشه از حوادث حین کار جلوگیری کند یا ان را به حداقل برساند

منابع اصلی مطالعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر -وب سایت :لینک /آدرسURL

 مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور-1ترابی نژاد
 -2مسیر های پالپ
-3
1

ارزشیابی ها:
( حداکثر مجموع بارم ارزشیابی های نظری ،در یک واحد عملی 5 ،نمره می باشد).
الف) نظری ابتدای دوره (آزمون ورودی:)... ،

تاریخ:

بارم:

ب) نظری در طول دوره (کوئیز ،تکالیف:)...،

تاریخ:

بارم:

ج) نظری پایان دوره:

تاریخ:

بارم:

د) عملی در طول دوره (ریکوآرمنت ها):

تاریخ:

بارم:

ه) عملی پایان دوره:

تاریخ:

بارم:

پیش بینی ارائه مباحث اخلاق حرفه ای:
قوانین و مقررات بخش:
استفاده از تلفن همراه ممنوع می باشید
رعایت پروتکل کنترل عفونت ضروری است
استفاده از رابردم اجباری است و دیگر موارد ابلاغ شده به دانشجو
نحوه برخورد با نقض قوانین بخش :اخراج و حذف واحد مربوطه
غیبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد  /به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه در بخش 1 ،نمره کسر خواهد شد
شرح وظایف نماینده کلاس:
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جدول زمان بندی حضور اساتید در بخش  /روتیشن اول از تاریخ 1111/3/1تا1111/1/11
نام درس:
روز
شنبه

اسامی اساتید بخش ظهر

اسامی اساتید بخش صبح

دکترآرمیتا والی– دکتر محمد ترابی زاده

دکترمسعود ساعتچی – دکتراشکان مطیع – دکتر
حمیدرضویان-دکتر علی اخوان

دکتر ندا شکرچی زاده

دکترروح الله هوایی
یکشنبه

 /دکترشروین باقریه – دکتر آرمیتاوالی– دکتر آزاده خردیار

دکتر ترابی دکتراشکان مطیع دکترآزاده خردیار

دکتر اشکان مطیع دکترعلی غزلگو
دوشنبه

دکتر آزاده خردیار– دکترمحمد ترابی زاده– دکترآرمیتاوالی

چهارشنبه

دکتر بهاره معمار زاده

دکترعلی غزلگو

دکتر روح الله هوایی دکتر آزاده خردیار

دکترندا شکرچی زاده
سه شنبه

دکترروح الله هوایی دکتر رضویان

دکتر هوایی – دکتر ترابی زاده– دکتر خردیار

دکترروح الله هوایی

دکتر مریم شفیعی

دکترآرمیتا والی -دکتر شروین باقریه

دکتر حمید رضویان دکتر اشکان مطیع

دکترعلی غزلگو – دکترندا شکرچی زاده – دکترمحمد ترابی

دکتر نداشکرچی زاده دکتراشکان مطیع

زاده
دکتر علی غزلگو

دکترحمید رضویان
پنج شنبه

جدول زمان بندی حضور اساتید در بخش  /روتیشن دوم از تاریخ1111/1/11تا 1111/1/3
نام درس:
روز
شنبه

اسامی اساتید بخش ظهر

اسامی اساتید بخش صبح
دکتر مسعودساعتچی -دکتر علی غرلگو – دکتراشکان
مطیع_دکتر علی اخوان
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دکتر آرمیتا والی – دکترمحمد ترابی زاده

دکتر ندا شکرچی زاده

دکتر روح الله هوایی
یکشنبه

 /دکتر شروین باقریه – دکترآرمیتا والی – دکتر آزاده خردیار

دکتر والی دکتر ترابی زاده دکتر غزلگو دکتر آزاده خردیار

دکتر اشکان مطیع
دوشنبه

دکتر رضویان دکتر مطیع – دکترآرمیتا والی

دکترعلی غزلگو دکتر آزاده خردیار
دکتر روح الله هوایی

دکتر شکرچی دکتر آزاده خردیار
سه شنبه

چهارشنبه

دکتراشکان مطیع

دکتر حمیدرضویان

دکترآرمیتا والی – دکتر آزاده خردیار – دکتر حمید رضویان

دکتربهاره معمازاده دکتر مریم شفیعی

دکتر شروین باقریه

دکتراشکان مطیع دکترروح الله هوایی

دکترعلی غزلگو – دکترندا شکرچی زاده–

دکتر ندا شکرچی زاده دکتر همتی

دکترآرمیتا والی
دکترحمید رضویان

دکتر محمد ترابی زاده
پنج شنبه
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