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 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی : 211416  شماره درس: کمپلکس پالپ و پری اپیکال   نام درس:

 اندودانتیکس ارائه دهنده: گروه آموزشی ندارد دروس پیش نیاز:     واحد  یک نظری                        :  عداد و نوع واحدت

 Email :mohammadtorabizadeh66@gmail.com "شنبه الی چهارشنبه صبح تلفن و روزهای تماس: دکتر سید محمد ترابی زادهول درس: ئنام مس

دکترترابی زاده؛دکتر ملکی؛دکتر خالصی؛دکتر کشانی؛دکتر ایرانمنش؛دکتر همتی؛دکتر باقریه؛دکتر هوایی؛دکتر  اسامی مدرسین: 1400-1401 تحصیلی:اول سال نیمسال 

 حکمتیان؛دکتر والی

 

دهان و پاتولوژی که مرتبط با در انتهای دوره انتظار می رود دانشجو آشنایی کامل با دروس و مباحث اندودانتیکس پیدا کند، همچنین با دروس رادیولوژی ،تشخیص بیماری  کلی درس:هدف 

 اندودانتیک هستند پیدا کند

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حیطه

 آشنایی با مباحث تشخیص بیماری های دهان و دندان مرتبط با اندودانتیک -4 آشنایی با مباحث پایه اندودانتیک-1

  آشنایی با مباحث پاتولوژیک مرتبط با اندودانتیک-2

  آشنایی با مباحث رادیولوژی مرتبط با اندودانتیک-3

 حیطه عاطفی  

1-  2- 

3- 4- 

۵- ۶- 

 حیطه رفتاری:

1- 2- 

3- 4- 
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۵- ۶- 
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 (URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: )  :بیشتر مطالعه پیشنهادی برای منابع 

 ترابی نژاد -1

 نویل  -2

 وایت واند فارو-3

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 مسیر های پالپ و پری اپیکال -4

۵-  

 

 ها:ارزشیابی 

 :در طول دوره )کوئیز، تکالیف،...(الف( 

 

 بارم: تاریخ:

 8بارم: 2/9/1400 تاریخ: صبح سه شنبه  9-8      :ترم میانب( 

 12بارم: 04/11/1400 تاریخ: صبح دوشنبه 9-8     :ترم( پایان ج

 

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:
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 تاخیر معادل یک غیبت حساب می شود. 3بیشتر از  قوانین و مقررات کالس:

 غیبت درس حذف می گردد 3بیشتر از 

 :کالس قوانین 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.غیبت: 

 اطالع رسانی  محل کالس و ساعات بین دانشجویان و اساتید     :کالس وظایف نماینده شرح
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 مدرس عنوان تاریخ
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 منابع اصلی مطالعه برای هر جلسه

 دکتر ترابی زاده بافت شناسی پالپ 00/  0۶ /23
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 ترابی نژاد

 آنالین دکترملکی پاتولوژی بیماری های پالپ و پری اپیکال 00/  0۶/  30

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 نویل

 دکتر خالصی پاتولوژی بیماری های پالپ و پری اپیکال 00/ 07/ ۶
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 نویل

 دکتر کشانی پاتولوژی بیماری های پالپ و پری اپیکال 00/  07/  20
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 نویل

 (1عوامل محرک پالپ) 00/  07/  27
 دکتر ایرانمنش

 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 ترابی نژاد 

 ایرانمنشدکتر  (2عوامل محرک پالپ) 00/  08/  04
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 ترابی نژاد

 دکتر همتی فلسفه و تاریخجه درمانهای اندودانتیک 00/  08/  11
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 ترابی نژاد

 دکتر ایرانمنش بیماری پالپ 00/  08/  18
 آنالین

 آفالین

 تکلیفپیش مطالعه / 

 آزمون / گفتگو
 ترابی نژاد

 دکتر باقریه بیماری های پری اپیگال 00/  08/  2۵
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 ترابی نژاد

     میان ترمامتحان  2/09/00

 دکتر هوایی میکروب در اندودانتیکس 00/  09/  09
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 ترابی نژاد

 دکتر هوایی ایمنی شناسی در اندودانتیکس 00/  09/  1۶
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 ترابی نژاد

 دکتر حکمتیان رادیولوژی ضایعات پری اپیکال 00/  09/  23
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 وایت اند و فارو

 دکتر حکمتیان رادیولوژی ضایعات پری اپیکال 00/  09/  30
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 وایت اند و فارو

 ایزوالسیون ۶/10/00
 آنالین دکتر والی

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 ترابی نژاد  

     پایان ترمامتحان  04/11/00


