
 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 دندانپزشکیدانشکده 
 
 

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

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

 دندانپزشکی دانشکده اندودنتیکس بخش محل برگزاری: 1نظری اندودنتیکس  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 -سریطارم دکتر - راد دکترمسعودی -دکترصادقی: مدرسین

 یگانه دکتر-موسوی دکتر-شمسی دکترنژاد-نوذری دکتر- تبری
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 اهداف کلی درس:
 آشنایی با مراحل رشد و نمو پالپ و بافت های  پالپ و پری آپیکال و عاج 

 آشنایی با التهاب پالپ و عوامل تحریکی

 آشنایی با اهمیت میکرو ارگانیزم ها و پاسخ های ایمنی در اندودنتیکس

 ی با انواع بیماری های پالپ و تقسیم بندی آنهاآشنای

 آشنایی با روش های پیشگیری از بیماری پالپ

 آشنایی با انواع بیماری های پری آپیکال و تقسیم بندی آنها 

 آشنایی با اصول انجام معاینات و تست های حیاتی در درمان ریشه و محدودیت های آنها

 یکسآشنایی با اصول طرح درمان در اندودنت

 آشنایی با عوامل موثر بر انتخاب بیمار و مواردی که باید ارجاع شوند.

 شناخت اصول بی حسی موضعی در اندو دنتیکس.

 آشنایی با اهمیت و روش ایزوالسیون در درمانهای اندودنتیکس.

 آشنایی با اورژانس ها قبل، بین و بعد از جلسات درمان.

 ریشه و موارد کاربرد آنها.آشنایی با داروهای مورد نیاز در درمان 

 
 اهداف اختصاصی درس:

 مراحل رشد و نمو پالپ از مرحله جنسی تا پایان رشد را شرح دهد.

 روند تکاملی ریشه و بلوغ آپیکال فورامن را شرح دهد.

 مراحل تشکیل کانال های اصلی و فرعی را توضیح دهد.

 بقه بندی کند و مکانیزم تأثیر هر کدام راشرح دهد.عواملی را که باعث تحریک پالپ می شوند را نام برده و ط

 نقش میکروارگانیزم ها و واکنش های ایمونولوژیک در بروز بیماریهای پالپ و پری آپیکال را شرح دهد و



 درباره فلسفه پاکسازی کانال ریشه بحث کند.

 یک هر یک را توضیح دهد.بیماری های پالپ را نام برده و تقسیم بندی نماید و مشخصات بالینی و هیستولوژ

 عواملی را که در حین درمان های دندانپزشکی موجب آسیب به پالپ می شود را نام ببرد.

 اثر ترکیبات شیمیایی موارد ترمیمی برروی پالپ را شرح دهد.

 در خصوص اهمیت ریز نشت بر روی سالمت پالپ را توضیح دهد.

 ی ترمیمی و پروتز را شرح دهد.دالیل استفاده از وارنیش و کف بندی در درمانها

 بیماری های پری آپیکال را نام برده و نمای بالینی ، رادیو گرافی و هیستولوژیک هریک را شرح دهد. 

 را تعریف کرده  و تفاوت آنها را بیان کند.     Objective  وsubjectiveعالئم 

 ای هر یک را بیان کند.روش های معاینه و انجام تست های حیاتی را شرح داده و محدودیت ه

 یافته های رادیو گرافیک را که بر تشخیص وضعیت پالپ و پری آپیکال موثر است را شرح دهد. 

 موارد تجویز و عدم تجویز درمان ریشه را توضیح دهد.

 بر مبنای تشخیص وضعیت پالپ و پری آپیکال ، طرح درمان مناسب را طرح کند. 

 کند.تعداد جلسات مورد نیاز را تعیین 

 مواردی را که نیاز به مشاوره با متخصص مربوطه را دارد توضیح دهد.

 مواردی را که نیاز به ارجاع دارد را توضیح دهد.

 درمانهای اندودنتیک را با اصطالحات قابل درک برای یک فرد عادی توضیح دهد.

 انواع مختلف درمان اندودنتیک را برای بیمار شرح دهد.

 ان ریشه را توصیف کند.بطور خالصه مراحل درم

 علل شکست درمان ریشه و روش های درمانی متعاقب آن را برای بیمار شرح دهد. 

 روش های متعارف بی حسی در اندودنتیکس را نام برده و توضیح دهد.



 شرایطی را که موجب بروز مشکالت در حصول بی حسی می شوند را نام برده و توضیح دهد.

 داخل استخوانی ،داخل لیگامان پریودنتال ، داخل پالپی و غیره را شرح دهد.  روش های کمکی مانند تزریق

 علل انجام ایزوالسیون و اجزای مورد استفاده را شرح دهد.

 متدهای ایزوالسیون توسط رابردوم را نام برده و شرح دهد.

 روش های جایگزین در موارد غیر عادی را شرح دهد.

 بل ، حین و بعد از درمان ریشه رخ می دهند را بیان کند.علل ایجاد اورژانس هایی را که ق

 موارد اورژانس واقعی را از غیر واقعی تشخیص دهد.

 مراحل انجام درمان اورژانس را با توجه به نوع درگیری شرح دهد.

موارد تجویز هریک را با توجه به وضعیت پالپ و پری داروهای مورد نیاز در درمان ریشه را طبقه بندی کرده و نام ببرد. و 

 آپیکال توضیح دهد.

 در خصوص موارد مصرف داروهای داخل کانال توضیح دهد.



 

 نظری 2اندودنتیکس درس  فهرست محتوا و ترتیب ارائه
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روش های  مدرس موضوع جلسه ساعت  تاریخ ردیف

 آموزش

امکانات مورد 

 نیاز 

 آموزش عرصه

1 22/8/32 11.21-

3.21 

جنین شناسی و بافت شناسی 

 پالپ و پری آپیکال و عاج

تدریس و  صادقیدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

جنین شناسی و بافت شناسی  = 21/8/32 2

 پالپ و پری آپیکال و عاج

تدریس و  صادقیدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

شخیص و آشنایی با اصول ت = 8/3/32 2

تست های حیاتی در 

 اندودنتیکس

تدریس و  موسویدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  نژادشمسیدکتر  طرح درمان در اندودنتیکس = 21/3/32 4

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

آشنایی با عوامل موثر در  = 23/3/32 5

 انتخاب دندان و آموزش بیمار

تدریس و  تبریدکتر 

 بحث

 2کالس  پروژکتور ویدیو

تدریس و  یگانهدکتر  بیماری های پالپ  = 4/6/32 8

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  مسعودیدکتر  التهاب  پالپ و عوامل تحریکی = 11/6/32 3

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  طارمسریدکتر  پیشگیری از بیماری های پالپ = 16/6/32 6

 بحث

 2کالس  رویدیو پروژکتو

 2کالس  ویدیو پروژکتورتدریس و  نژادشمسیدکتر  بیماری های پری آپیکال = 25/6/32 3



 بحث

میکروب شناسی و ایمنی  = 2/3/32 11

 شناسی در اندودنتیکس

تدریس و  نوذریدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

میکروب شناسی و ایمنی  = 3/3/32 11

 شناسی در اندودنتیکس

تدریس و  نوذریدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

بی حسی موضعی در  = 18/3/32 12

 اندودنتیکس

تدریس و  طارمسریدکتر

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

بی حسی موضعی در  = فوق العاده 12

 اندودنتیکس

تدریس و  طارمسریدکتر

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

ایزوالسیون در اندودنتیکس و  = 22/3/32 14

 اده از رابردماستف

تدریس و  دکتر طارمسری

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  مسعودیدکتر  فوریت های اندودنتیکس = فوق العاده 15

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  طارمسریدکتر فارماکولوژی در اندودنتیکس = 3/11/32 18

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  دکتر یگانه ی در اندودنتیکسفارماکولوژ = 14/11/32 13

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

 

*اسامی اساتید در هر دوره میتواند متفاوت باشد.



 تدریس شرح

این واحد درسی به مباحث کلینیکال و درمانهای جانبی پرداخته می شود. این مباحث در چهار محوور تشوخیص ،طورح    
عملوی موی    2عملوی و   1نظری، اساس اندودانتیکس  2د. اندودانتیکسدرمان، کنترل درد  و دارو درمانی می باش

 باشد. 
 

 

 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                                             thCohen, R Burns. 11 Pathways of the Pulp. S 

 

 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

  
 زیابی و نمره دهی: اساس ار

 نمره( 21)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
 ه رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است:هر دانشجو طی دوره ملزم ب

 
 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی -

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


