
 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 دندانپزشکیدانشکده 
 1تعداد واحد و نوع واحد) نظری/عملی(: عملی 1-2 اندودنتیکس نام و شماره درس:

 ساعت43مدت زمان ارائه درس: دندانپزشکی سوم سال دانشجویان رشته و مقطع تحصیلی:

 دندانپزشکی دانشکده اندودنتیکس فانتوم بخش محل برگزاری: عملی 1رادیولوژی و عملی و نظری 1 اندودنتیکس نیاز:دروس پیش

 / دکتر طارمسریاندودنتیکسمدیر گروه بخش  نام مسئول برنامه:
 در محل بخش مربوطه شنبه تا چهارشنبه تلفن و روزهای تماس:

44368323 

 m_taramsari@gums.ac.ir آدرس ایمیل:
 دکتر -طارمسری دکتر - راد کترمسعودید -دکترصادقی: مدرسین

 یگانه دکتر-موسوی دکتر-شمسی دکترنژاد-نوذری دکتر- تبری

 

عملیطرح دوره ردوس نظری و   



 اهداف کلی درس:
 کانال سه و کانال دو شده کشیده های دندان روی بر استاندارد ریشه معالجه انجام توانایی

 

 اهداف اختصاصی درس:
 :بتواند باید دوره این گذراندن از پس دانشجو

 .نماید تشریح را کانال سه و کانال دو دندانهای همه ریشه و کانال ناتومی( آ1

 .کند تهیه آل ایده بصورت را دسترسی حفره (2

 .کند تعیین و زده تخمین صحیح بطور کانالها همه در را کارکرد ( طول4

 .کند پیدا آشنایی سازی آماده مختلف تکنیکهای با و کند تهیه مناسب شکل به را ریشه های کانال (3

 .دهد قرار پانسمان آن روی بر و کند پر مناسب طور به را ریشه (کانال5
 

 دو شده کشیده های دندان روی بر را استاندارد ریشه درمان باید دانشجو درسی واحد این در :توضیح

 پایین دوم مولر پایین و اول لرمو باال، دوم مولر باال، اول مولر ، دوکانال پرمولر :دهد انجام زیر شرح به کانال سه و کانال
 

 )پری کلینیک( عملی 1-2اندودنتیکس درس  فهرست محتوا و ترتیب ارائه

 39-39 نیمسال اول

 

 رادیوگرافی و کستینگ دندان، ( انتخاب1

 باال( اول )پرمولر کانال 2پره مولر دندان  روی بر ریشه درمان مراحل ( دمونستریشن2

 باال اول مولر دندان روی بر یشهر درمان مراحل ( دمونستریشن4

 پایین اول مولر روی بر ریشه درمان مراحل دمونستریشن (3
 

 

 

 

 روش تدریس

 و گذاشتن فیلم های آموزشی مونیتور روی بر نمایش و آموزشی کمک وسایل از استفاده با عملی دمونستریشن

 



 

 وظایف و تکالیف دانشجو

 نیاز مورد وسایل تهیه (1

 نیاز مورد ایدندانه تهیه ( 2

 پایین اول مولر دندان دو –باال اول مولر دندان دو – باال اول یا دوم پرمولر دندان شامل دندانها ریشه درمان (4

 عملی کالسهای در بموقع (حضور3

 امتحانات آمیز موفقیت گذراندن و عملی امتحانات در حضور (5
 

 کار( : انجام تکنولوژی مناسب )شرایط

 نفر دانشجو 3هر  ازاء به استاد یک حضور -1

 استاد توسط مرحله هر پایان در حداقل کار مراحل کنترل -2

 بخش موقع در به حضور و انضباط و نظم حفظ -4

 اساتید و پرسنل بیماران، با آمیز احترام رفتار -3

  کار)یونیت ، تابوره و ...( وسایل مهیا بودن -5

 

 

 
 :منابع اصلی درس

 2112مسیرهای پالپ -1
 2112دودنتیکساصول و درمان ان-2
 کلینیک راهنمای بصورت گروه توسطجزوات کالسی تهیه شده  -4
 

 امکانات آموزشی 
 -ویدیو پروژکتور 

 - مشاهده تصاویر 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
 پایین یا باال اول مولر دندان یک و ریشه دو پرمولر دندان یک شامل امتحان عملی پایان بخش:

 



 :در طول دوره  ش ارزشیابی دانشجورو

 مالحظات استاد تأیید شده کسب امتیاز امتیاز حداکثر 

    1 فانتوم در موقع به حضور

    1 کانال آناتومی با آشنایی

    1 وسایل با آشنایی

    2 دسترسی حفره تهیه

    1 کارکرد طول تعیین

    2 کانال تهیه

    2 پانسمان و کانال کردن پر

    11 جمع

 
 انشجو: مقررات و انتظارات از د

 هر دانشجو طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است:

 
 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی -1
 درمان ست بودن مرتب و وسایل صحیح کاربرد نحوه -2
 کانال تک دندانهای چمبر پالپ و کانالها آناتومی وضعیت دقیق و کامل تشریح -4
 ریشه. کانال درامتداد دسترسی حفره دیواره خارج، سمت به متباعد حفره های دیواره ، شامبر سقف کامل حذف -3

 اندودنتیکس. در رفته بکار مواد و وسایل استاندارد با آشنایی -5

 میلیمتری اپکس رادیوگرافیک باشد. 1تا  5/1 در فایل انتهای طول، تعیین رادیوگرافی در -8

 باشد یکنواخت و صاف کانال های دیواره و شکل قیفی کانال که نماید تهیه شکلی به step backانال را به روش ک -3

 . باشد شده گشاد مناسب حد در و

 وبدون حباب باشد. کردگی متراکم پر رادیوگرافیک، آپکس میلیمتری یک در کردگی پر ختم محل نهایی کلیشه روی -6



 

-  


