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 1تعداد واحد و نوع واحد) نظری/عملی(:  44-1 نظری 1 اندودنتیکس نام و شماره درس:

 : یک ترم تحصیلیمدت زمان ارائه درس دندانپزشکی ترم ششم دانشجویان رشته و مقطع تحصیلی:

 دندانپزشکی دانشکده 2کالس  محل برگزاری: ندارد نیاز:دروس پیش

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

22468423 

 m_taramsari@gums.ac.irآدرس ایمیل:
 دکتر -طارمسری دکتر - راد دکترمسعودی -دکترصادقی: مدرسین

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

 

 طرح دوره ردوس نظری و عملی



 اهداف کلی درس:
 آشنایی با تاریخچه درمان دندانها ، 

 آشنایی با آناتومی داخلی دندانهای قدامی و خلفی

 آشنایی با تهیه حفره دترسی در دندانهای قدامی و خلفی ،

 آشنایی با ابزار و وسایل مورد استفاده در اندو 

 اصول بیولوژیک و اهداف تمیز کردن کانال دندان ،  آشنایی با

 آشنایی با روش تمیز کردن و شکل دهی کانال های مستقیم یا خمیده

 آشنایی با حوادث حین درمان اندو،

 آشنایی با مواد مورد مصرف در درمانهای اندو،

 آشنایی با روش های پر کردن کانال ریشه ،

 آشنایی با اصول استریلیزاسیون ،

 ایی با کاربرد رادیو گرافی در اندودنیتکس.آشن

 اهداف اختصاصی درس:
 .دهد شرح امروز به تا ابتدا از را دندان ریشه معالجات تاریخچه و سیر

 . نماید مقایسه هم با را(McLean,  Fish)دندانی ضایعات ایجاد در عفونت نقش با رابطه در شده انجام مطالعات

 .دهد توضیح را دندان هر در پالپ و ریشه آناتومی شایعترین

 .دهد شرح را دندان هر پالپ و ریشه آناتومی در معمول تنوعات

 .بداند را شود می درمان شکست به منجر که را پالپ آناتومی از اگاهی عدم از ناشی اشتباهات

 .دهد شرح را خلفی و قدامی دندانهای در دسترسی حفره تراش اصول و اصلی اهداف

 .دهد شرح را مختلف دندانهای در دترسی حفره تکمیل تا شروع برای کار مراحل و وسایل و رزهاف گیری بکار روش 

 .ببرد نام را مختلف دندانهای در دترسی حفره نهائی شکل

 شرح را آنها بکارگیری روش و فیزیکی خصوصیات و کرده بندی طبقه ، برده نام را ریشه درمان در استفاده مورد ابزار
 .دهد

 .دهد شرح را ریشه کانال ازیپاکس علت

 .دهد شرح کامل بطور خمیده یا مستقیم های ریشه در را کانال دهی شکل و کردن تمیز های روش



 .کند بندی تقسیم و برده نام آنها علت ذکر با را دهند می رخ ریشه درمان حین که را شایعی حوادث

 کاربرد موارد و محاسن و معایب و شیمیایی خواص صخصو در و کند بندی تقسیم را ریشه درمان در مصرف مورد مواد
 .کند بحث هریک

 .دهد توضیح محاسن و معایب ذکر با را کدام هر انجام روش و برده نام را اندودنتیکس در استریلیزاسیون اصول

 .دهد توضیح ریشه درمان در گرافی رادیو کاربرد اهمیت خصوص در

 .بشناسد را شود می رادیوگرافی تفسیر رد خطا موجب که را آناتومیک های مارک لند

 .دهد توضیح گرافی رادیو تهیه های محدودیت خصوص در

 .دهد توضیح و برده نام را نوین و جانشین های تکنولوژی



 

 نظری 1اندودنتیکس درس  فهرست محتوا و ترتیب ارائه

 29-29 دومنیمسال 

 

 

روش های  مدرس موضوع جلسه ساعت  تاریخ ردیف

 آموزش

کانات مورد ام

 نیاز 

 عرصه آموزش

تعریف فلسفه و تاریخچه  6328-3328 23/11/22 1

 اندودنتیکس

تدریس و  دکتر یگانه

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  دکتر نوذری آشنایی با آناتومی داخلی دندان = 4/12/22 2

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

اص.ل تهیه حفره دسترسی به  = 11/12/22 2

 الپ دندانپ

تدریس و  دکتر نوذری

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

آشنایی با ابزار و وسایل در  = 16/12/22 4

 اندودنتیکس

تدریس و  دکتر تبری

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

آشنایی با ابزار و وسایل در  = 25/12/22 5

 اندودنتیکس

تدریس و  دکتر تبری

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

آشنایی با مواد مورد مصرف در  = 13/1/22 8

 اندودنتیکس

تدریس و  دکتر موسوی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

آشنایی با مواد مورد مصرف در  = 24/1/22 3

 اندودنتیکس

تدریس و  دکتر موسوی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

اصول بیولوژیک و اهداف  = 21/1/22 6

 تمیزکردن کانال دندان

س و تدری دکتر صادقی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تمیز کردن و شکل دهی  = 3/2/22 2

 کانالهای مستقیم و خمیده

تدریس و  دکتر صادقی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور



تمیز کردن و شکل دهی  = 14/2/22 18

 کانالهای مستقیم و خمیده

تدریس و  دکتر صادقی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

مختلف پرکردن روش های  = 21/2/22 11

 ریشه کانال

تدریس و  دکتر مسعودی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

روش های مختلف پرکردن  = 16/2/22 12

 ریشه کانال

تدریس و  دکتر مسعودی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

اصول استریلیزاسیون در  = 4/2/22 12

 اندودنتیکس

تدریس و  دکتر طارمسری

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  دکتر طارمسری آشنایی با حوادث حین درمان = 11/2/22 14

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  دکتر طارمسری آشنایی با حوادث حین درمان = 16/2/22 15

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  دکتر طارمسری رادیوگرافی در اندودنتیکس = 25/2/22 18

 بحث

 2 کالس ویدیو پروژکتور

تدریس و  دکتر طارمسری رادیوگرافی در اندودنتیکس = 1/4/22 13

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

  

 *اسامی اساتید در هر دوره میتواند متفاوت باشد.



 تدریس شرح

ی این واحد درسی بر سه محور اصلی آشنایی باآناتومی داخلی دندان، آشنایی با ابزار و مواد مصرفی واصوول اولیوه درمانهوا   
اندودنتیکس استوار می باشد. در این واحد بجز آشنایی باتاریخچه علم اندودنتیکس و ابوزار و موادمصورفی بقیوه  مبوا حوث      
کلینیکی است. این واحد به بسیاری از سئواالت دانشجویان درباره اصول اولیه یک درمان معمول اندودانتیکس پاسخ خواهد 

 یگر اندودانتیکس اعم از نظری و عملی می باشد. داد. این واحد پیش نیاز کلیه واحدهای د
 

 

 : امکانات آموزشی

 وایت برد

 ویدیو پروژکتور

 powerpointاسالید های 

 فیلم های آموزشی

 
 :منابع اصلی درس

ed, 2009 thTorabinejad, 4-Principles & Practice of Endodontics, Walton 

ed, 2011                                             thPathways of the Pulp. S Cohen, R Burns. 11 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:
شرکت در جلسه عمومی آزمون بر اساس زمان اعالم شده از طرف آموزش دانشکده در ابتدای تورم تحصویلی و عودم    

 وجود سیاست امتحان جبرانی

  
 اساس ارزیابی و نمره دهی: 

 نمره( 28)ودانتیکس می باشد. دطراحی سؤاالت به صورت گروهی از طرف اساتید ان -

حق اعتراض به نمرات و تجدید نظری خواهی با پرنمودن فرمهای مخصوص موجود در آموزش برای دانشجویان  -
 محفوظ می باشد. 

 
 
 



 انشجو: مقررات و انتظارات از د
 شی  به شرح  زیر است:هر دانشجو طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموز

 
 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی -

 ئه درسدر تمامی جلسات ارا و به موقع حضور فعال -
   رعایت احترام و ادب به سایر دانشجویان و اساتید  -
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              غیبت بیش از حد مجاز منجر به عدم امکان شرکت در امتحان می گردد. -
 


