
 

 Course Plan نمونه فرم معرفی دروس عملی
 

  1400-1399نیمسال  اول      عملی 3اندودانتیکس  درسنام 
  اندودانتیکس گروه آموزشی :  دندانپزشکیدانشکده :

  
  
    عملی 3اندو نام و شماره درس:٭

  دکتري حرفه اي دندانپزشکی رشته و مقطع تحصیلی :٭

                                      واحد عملی 1 تعداد و نوع واحد (عملی) :٭

  2و  1 مبانی اندو دانتیکس / اندو عملی دروس پیش نیاز:٭
  شنبه تا چهارشنبه تلفن و روزهاي تماس:٭  علی غزل گودکتر نام مسوول درس: ٭
 Email :alighazalgoo@yahoo.comآدرس٭  دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر :٭

 
د پیدا کن دان هاي مولر در انتهاي دوره انتظار می رود دانشجو بتواند تسلط کافی بر روي انجام درمان ریشه دن هدف کلی درس:٭
.  

  

  اهداف اختصاصی درس:٭

  آموزش و تاکید بر روي کنترل عفونت -1

  آموزش چگونگی رفتار کردن با بیمار(مریض ) -2

  آموزش دندان هاي مولر مندبیل و ماگزیال -3

  آموزش نحوه ي صحیح خواندن طول ریشه ها بر روي گرافی -4

  

 
 -(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)  

  2020نژاد چاپ  کتاب ترابی  -1

  2016کتاب مسیرهاي پالپ چاپ  -2
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 



 

                    
  نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭
  

  نمره 15بارم: ن مولر دندا 2انجام (کوئیز، تکالیف،امتحان میان ترم...) ف) در طول دورهال                
  نمره 2بارم:                                                                                                امتحان ورود به بخش:دوره ابتدايب)                   

  نمره 3 بارم:                                                                                                          امتحان جامع اندوچ) پایان دوره:                    
 

   تاریخ امتحان پایان ترم:٭
  در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس: مقررات٭
  تاخیر معادل یک غیبت محاسبه می شود . 2) 1
    غیبت در بخش عملی معادل حذف درس عملی در نظر گرفته می شود . 2) 2

  
 

  

  
 



 

 
 

Lesson Plan                                                  
نمره از بیست نمره 2  :ارزشیابی آغازیننحوه ي         بینی رفتار وروديپیش

  در زمان ورود به بخش  زمان:       
  ) در ابتداي بخش برگزار می شود . 20نمره از کل  2( بارم نمره  2امتحان ورود به بخش با نمره

  توضیح پرونده بیمار در ابتداي ترم و اموزش آن در طول ترم -1 هاي تدریسروش
  ه هاي دندان هاي مولر توضیح و تدریس آناتومی ریش -2
  بحث و پاسخ گویی به سواالت در ابتداي شروع هر بخش -3
  به بخش به هدف افزایش تشخیص و مهارت شناسایی آناتومیبرگزاري امتحان ورود  -4
امتحان جامع در پایان بخش به منظور ارزیابی نهایی دانشجویان در جمع بندي مباحث  برگزاري-5

  کلینیکال
  
  

  زمان:                       ارزشیابی تکوینینحوه ي  
  نمره دانشجو مربوط به فعالیت آن در بخش می باشد که شامل موارد زیر است : 15* 
  ) کامل کردن پرونده بیمار به طور صحیح1
  پرونده بیماروي نت ان بر رگرافی از بیمار به نحوه صحیح و ما) تهیه 2
  دو دندان مولر RCT) انجام بدون نقص 3
  ) رفتار مناسب  با بیمار و پرسنل4
  ) کنترل عفونت 5
  )رعایت قوانین انضباطی بخش ( ورود و خروج / غیبت / تاخیر )6

  نمره مربوط به امتحان ورود به بخش در ابتداي شروع بخش می باشد . 2* 
  نمره مربوط به امتحان جامع اندو می باشد 3


