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 ***   فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** 
 

شیک   عمل   ۱اندو نام درس:  ز ی -رشته و مقطع تحصيل : دندانپ   دکپر

 اندودانتیکس گروه آموزشی ارائه دهنده:  ۲۱۱۴۱۰شماره درس: 

 هوای                                 عمل،  واحد  ۲تعداد و نوع واحد:       
 نام مسئول درس:  دکتر

 شنبه تا چهارشنبه  ۳۷۹۲۲۸۴۶تلفن و روزهای تماس:  ۱۴۰۰-۱۴۰۱نیمسال تحصییل:  نیمسال اول 

 Email:  Havaei@dnt.mui.ac.ir   ۲دروس پيش نياز: مبایی اندو 

 : ی  اسایم مدرسی 

 

 کاناله ساده دندان های تكتوانایي درمان ریشه هدف کلی درس: 

 اهداف اختصاصی درس:   

 حیطه شناختی: 

 اپیکال پالپ و پری های بیماری دقیق آشنایي و تشخیص  -1

 تاریخچه  بیمار و گرفتن پرونده صحیح کردن پر نحوه با آشنایي -2

 رابردم بستن نحوه بارابردم و آشنایي  بستن نحوه با آشنایي -3

 حیطه عاطفی:

 باور پیدا کند که تستهای وایتالیتی جهت درمان ریشه الزامی است . -۱

 باور پیدا کند که تشکیل پرونده اطالعات حیاتی جهت درمان ریشه به او می دهد. -۲

 ضرورت گرافی قبل از کار را درک کند.  -۳

 حیطه رفتاری: 

 ن به کار گیرد. دانسته های خود از تشخیص وضعیت پالپی / پری اپیکال را در درما -۱

 در تمامی مراحل کار نظم در چیدمان وسایل را حفظ کند.  -۲

 ارزیابی مرحله به مرحله توسط استاد را رعایت کند.   -۳

 

 

 منابع اصلی مطالعه:

 نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظر کتاب:  -

 URLآدرس/ لینکوب سایت:  -                                آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور مقاله:  -

1- Endodontics principles and practice ,Mahmoud Torabinejad ,2020 

 

2- Cohen's Pathways of the pulp ,Kenneth M .Hargreaves ,2020 

3- 
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 ارزشیابی ها: 

 نمره می باشد.( 5واحد عملی،  ) حداکثر مجموع بارم ارزشیابی های نظری، در یک 

 بارم:  تاریخ: الف( نظری ابتدای دوره )آزمون ورودی، ...(:

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

 بارم:  تاریخ: ج( نظری پایان دوره:

 ۲۰بارم:  تاریخ: د( عملی در طول دوره )ریکوآرمنت ها(:

 بارم:  تاریخ: ه( عملی پایان دوره:

 

 

 

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

 قوانین و مقررات بخش: 

به هر دانشجوی جدید الورود به بخش برگه ای که در آن کلیه قوانین بخش ذکر شده است توسط سرپرستار بخش  

  ۱۱:۱۵برای شیفت اول و  ۰۸:۰۰گردد از اهم سیاست ها حضور به موقع در بخش است که ساعت  تحویل مي

دقیقه تٔاخیر قابل قبول مي باشد . از ورود دانشجویان بعد از ساعت   ۱۰برای شیفت دوم مي باشد . حداکثر 

نظور مي گردد و در آید و یك جلسه غیبت م )شیفت دوم( ممانعت به عمل مي  ۱۱:۲۵)شیفت اول ( و  ۰۸:۱۰

 . صورت یك جلسه غیبت غیر مجاز در درس عملي واحد او حذف مي گردد
 

ز بخش  :نحوه برخورد با نقض قوانی 

 نمره کسر خواهد شد  1حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه در بخش، غیبت: 

ح وظایف نماینده کالس  :شر
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روز  

برگزاری  

 بخش 

ساعت  

 برگزاری 

 روتیشن اساتید مدرس گروه

 روتیشن  دوم  روتیشن  اول    

تا   ۰۸:۰۰ شنبه

۱۰:۴۵ 
C   دکتر  -دکتر هوایی   -دکتر ساعتچی

 شکرچی زاده ، دکتر باقریه  

 

تا   ۱۱:۱۵ شنبه 

۰۲:۰۰ 
C   دکتر والی، دکتر شکرچی زاده، دکتر

 هوایی، دکتر باقریه 

 

تا   ۰۸:۰۰ یکشنبه 

۱۰:۴۵ 
A   ، دکتر رضویان، دکتر والی، دکتر مطیع

 دکتر معمارزاده 

 

تا   ۱۱:۱۵ یکشنبه 

۰۲:۰۰ 

A   ، دکتر رضویان، دکتر والی، دکتر مطیع

 دکتر معمارزاده 

 

 

تا   ۰۸:۰۰ سه شنبه

۱۰:۴۵ 
B   دکتر رضویان ، دکتر معمارزاده ، دکتر

 ترابی زاده ، دکتر والی 

 

تا   ۱۱:۱۵ سه شنبه 

۰۲:۰۰ 
B   دکتر معمارزاده ، دکتر شفیعی ، دکتر

 هوایی ، دکتر رضویان

 

تا   ۰۸:۰۰ یکشنبه 

۱۰:۴۵ 
E     دکتر رضویان، دکتر والی، دکتر

 مطیع ، دکتر معمارزاده

 

تا   ۱۱:۱۵ یکشنبه 

۰۲:۰۰ 
E    دکتر رضویان، دکتر والی، دکتر

 مطیع ، دکتر معمارزاده

 

تا   ۰۸:۰۰ دوشنبه

۱۰:۴۵ 
D   ترابی زاده، دکتر معمارزاده،  دکتر

 دکتر مطیع ، دکتر شکرچی زاده
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تا   ۱۱:۱۵ دوشنبه 

۰۲:۰۰ 

D    ،دکتر ترابی زاده، دکتر معمارزاده

 دکتر مطیع ، دکتر شکرچی زاده

 

تا   ۰۸:۰۰ سه شنبه 

۱۰:۴۵ 

F    دکتر رضویان، دکتر والی، دکتر

 هوایی، دکتر ترابی زاده

تا   ۱۱:۱۵ سه شنبه

۰۲:۰۰ 

F    دکتر رضویان، دکتر والی، دکتر

 هوایی، دکتر ترابی زاده

 

 

 

 


