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

 دکتری   -دندانپزشکی    رشته و مقطع تحصیلی : 2مبانی اندودانتیکس نام درس: 

 اندودانتیکس ارائه دهنده:   گروه آموزشی  211404شماره درس: 

 حمیدرضاهمتی ول درس:  ئ نام مس                                       عملی.نظری - واحد 2عداد و نوع واحد: ت 

 37952264- شنبه تا چهارشنبه تلفن و روزهای تماس:  1401- 1400- اول نیمسال تحصیلی: 

 Email :hr.hemati94@gmail.comآدرس  1مبانی اندودانتیکس دروس پیش نیاز: 

 شفیعی،دکترهمتی دکتر ایرانمنش، دکتر   اسامی مدرسین: 

 

 های خلفی فراگیری کلیه مراحل درمان ریشه دندان   هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس: 

 پرمولر و موار مندیبل و ماگزیال  های  دندان   آموزش تهیه حفره دسترسی 

 مندیبل و ماگزیال لر  های پرمولر و مو دندان کانال  آماده سازی  آموزش  

 مندیبل و ماگزیال لر  پرمولر و مو پرکردگی کانال دندان های  آموزش  

 : شناختی   حیطه 

1 - 

2 - 

3 - 

 حیطه عاطفی: 

1 - 

2 - 

3 - 

 حیطه رفتاری: 

1 - 

2 - 

3 - 

 

 

 : مطالعه منابع اصلی  

 7،12،13،14،15فصول  - 2021-اصول و درمان اندودانتیکس ترابی نژادکتاب:   -

 7،8،9فصول   -2021کتاب مسیرهای پالپ
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2-   

3- 

 
 

 ها: ارزشیابی 

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

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

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

 نمره 5بارم:  00/ 10/ 4تاریخ:  پایان دوره: نظری  ج(  

 00/ 8/ 19و 18تاریخ:  : (ریکوآرمنت ها در طول دوره ) عملی  (  د 

 00/ 9/ 24و 23

 نمره 7بارم: 

 00/ 10/ 14تاریخ:  پایان دوره: عملی  (  ه

15 /10 /00 

 

 نمره 8بارم: 

 

 

 

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه ای: 

انجام و تحویل کلیه ریکوآرمنت ها در زمان  ورود و خروج دانشجو طبق ساعت آموزشی، رعایت نظم و کنترل عفونت،  : بخش قوانین و مقررات  

 تعیین شده 

و در نهایت اعالم به گروه و تعیین تکلیف توسط گروه و    -در صورت تکرار کسر نمره   -تذکر شفاهی ابتدا   : بخش  قوانین  نقض  با  برخورد  نحوه 

 آموزش 

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

 هماهنگی و اعالم کلیه برنامه های آموزشی این درس به دانشجویان   : کالس  وظایف نماینده  شرح 

 
 

روز  

برگزاری  

 بخش

ساعت 

 برگزاری 

 روتیشن  اساتید مدرس گروه

 روتیشن  دوم اول   روتیشن     

 دکترشفیعی A 11-8 دوشنبه 

 دکترهمتی 

 دکترشفیعی

 دکترهمتی 

 دکترشفیعی B 14-11 دو شنبه 

 دکترهمتی 

 دکترشفیعی

 دکترهمتی 
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 دکتر ایرانمنش  C 11-8 شنبه سه

 دکترهمتی 

 دکتر ایرانمنش 

 دکترهمتی 

 دکتر ایرانمنش  D 14-11 شنبه سه

 دکترهمتی 

 دکتر ایرانمنش 

 دکترهمتی 

 دکترایرانمنش E 11-8 چهارشنبه

 دکترشفیعی

 دکترایرانمنش

 دکترشفیعی

 دکترایرانمنش F 14-11 چهارشنبه

 دکترشفیعی

 دکترایرانمنش

 دکترشفیعی

 

 

 


