
 
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالن

 دندانپزشکیدانشکده 
 
 

 1تعداد واحد و نوع واحد) نظری/عملی(: 44-3 نظری 3 اندودنتیکس نام و شماره درس:

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

 دندانپزشکی دانشکده اندودنتیکس بخش محل برگزاری: 2یکس نظری اندودنت نیاز:دروس پیش

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

33468423 

 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 پیشگیری و درمان حوادث حین درمان

 آشنایی با درد و کنترل آن در اندودنتیکس

 آشنایی با آسیب های ناشی از ضربه

 آشنایی با ضایعات اندو ـ پریو

 ودنتیکآشنایی با اصول جراحی های اند

 آشنایی با تحلیل ریشه و درمان آن

 آشنایی با مواردموفقیت و عدم موفقیت در اندودنتیکس

 آشنایی با درمان مجدد ریشه

 آشنایی با سیر ترمیم ضایعات پری آپیکال 

 آشنایی با سفید کردن دندانها

 
 اهداف اختصاصی درس:

 حوادث ایجاد شده در حین درمان ریشه را تقسیم بندی کند.

امل ایجادکننده این حوادث را نام ببرد.عو  

 طرز تشخیص و درمان این حوادث را شرح دهد.

 پیش آگهی و طرز پیشگیری از ایجاد این حوادث را شرح دهد.

 مکانیزم های ادراک درد را توضیح دهد.

 مسیرهای آوران و وابران درد را شرح دهد.

 در مورد گیرنده های درد توضیح دهد.

شده در حین و بعد از درمان را نام برده و علت ایجاد آنها را شرح دهد. فوریت های ایجاد  



 روش برخورد با فوریت ها را شرح دهد.

 آسیبهای ناشی از ضربه را تقسیم بندی کند و نام ببرد.

 در خصوص مکانیزم بروز آسیب ها بحث نماید.

 در خصوص طرح درمان و پیش آگهی آسیب ها بحث نماید.

ی ارتباطی بین پالپ و پریودنشیم بحث نماید.در خصوص راه ها  

 چگونگی تأثیر متقابل پالپ و پریودنشیم را بحث نماید.

 ضایعات اندو ـ پریو را طبقه بندی کرده و روش درمان هریک را شرح دهد.

 موارد تجویز و عدم تجویز انواع جراحی های اندودنتیک را توضیح دهد.

را توضیح دهد. روش انجام هر یک از انواع جراحی ها  

 انواع تحلیل ریشه ایجاد شده را براساس مکان و ماهیت آن تقسیم بندی نموده و نام ببرد.

 روش درمان و پیش آگهی هریک از انواع تحلیل را توضیح دهد.

 مالک های موفقیت و عدم موفقیت در درمان ریشه را نام برده و توضیح دهد.

ت را شرح دهد.فاکتورهای موثر بر موفقیت و عدم موفقی  

 طرح درمان در موارد عدم موفقیت را شرح دهد.

 موارد تجویز و عدم تجویز درمان مجدد را شرح دهد.

 تفاوت های بین روند درمان ریشه و درمان مجدد ریشه را توضیح دهد.

 مواردی را که نیازمند به ارجاع می باشند را تشخیص دهد.

را توضیح دهد.  PA در ضایعات  مراحل و روند سیر ترمیم  

را شرح دهد.   PA عوامل موثر بر روند ترمیم 

 عوامل موثر بر تغییر رنگ دندان را نام ببرد.



 روش های سفید کردن دندان را نام برده و موارد تجویز هریک را شرح دهد.

 عوارض جانبی روش های سفید کردن دندان را شرح دهد.



 

 نظری 3اندودنتیکس درس  فهرست محتوا و ترتیب ارائه

 39-33دوم نیمسال 

 

  

روش های  مدرس موضوع جلسه ساعت  تاریخ ردیف

 آموزش

امکانات مورد 

 نیاز 

 عرصه آموزش

پیشگیری و درمان حوادث حین  2339-6339 28/11/22 1

 درمان

تدریس و  طارمسریدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

درد و کنترل آن در  = 3/12/22 2

 اندودنتیکس

تدریس و  تبریدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

درد و کنترل آن در  = 19/12/22 3

 اندودنتیکس

تدریس و  تبریدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

اصول تشخیص و درمان دندان  = 13/12/22 4

 های صدمه دیده

تدریس و  طارمسریدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

اصول تشخیص و درمان دندان  = 24/12/22 5

 های صدمه دیده

تدریس و  طارمسریدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

اصول تشخیص و درمان دندان  = 18/1/23 8

 های صدمه دیده

تدریس و  موسویدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

اصول تشخیص و درمان دندان  = 23/1/23 3

 های صدمه دیده

 تدریس و نژادشمسیدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تحلیل ریشه و روش های  = 39/1/23 6

 درمان آن

تدریس و  صادقیدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  تبریدکتر  سفید کردن دندان ها = 8/2/23 2

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور



اصول جراحی های  = 13/2/23 19

 اندودنتیکس

تدریس و  نوذریدکتر 

 بحث

 2کالس  یو پروژکتوروید

اصول جراحی های  = 29/2/23 11

 اندودنتیکس

تدریس و  نوذریدکتر 

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تشخیص و درمان ضایعات  = 23/2/23 12

 پریو-اندو

تدریس و  دکتر نژادشمسی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

موفقیت و عدم موفقیت در  = 3/3/23 13

 اندودنتیکس

تدریس و  دکتر مسعودی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

موفقیت و عدم موفقیت در  = 19/3/23 14

 اندودنتیکس

تدریس و  دکتر مسعودی

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  یگانهدکتر  درمان مجدد کانال ریشه = 13/3/23 15

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  صادقیدکتر  سیر ترمیم ضایعات پری آپیکال = 24/3/23 18

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

تدریس و  تبریدکتر  تکنولوژی نوین در اندودنتیکس = 31/3/23 13

 بحث

 2کالس  ویدیو پروژکتور

 

*اسامی اساتید در هر دوره میتواند متفاوت باشد.



 تدریس شرح

ل ، انواع جراحی ، بیماریهای اندو پریو و نظری به بررسی دندانهای ضربه دیده ، انواع تحلی 3در برنامه اندودانتیکس    
درمانهای مجدد  خواهیم پرداخت. در هر مبحث ، یافتـه هـای کلینیکـی ونحـوه درمـان و ارزیـابی پـیش آگهـی         
ــری     ــدودانتیکس  دو نظ ــراه ان ــه هم ــری ب ــه نظ ــدودانتیکس س ــود. ان ــی ش ــدودانتیکس بحــث م ــای ان  درمانه

  اشد.پیش نیاز اندودانتیکس سه و چهار عملی می ب 
 

 

 :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 تـرم تحصـیلی و عـدم    

 وجود سیاست امتحان جبرانی

  
 اساس ارزیابی و نمره دهی: 

 نمره( 29)ودانتیکس می باشد. دان طراحی سؤاالت به صورت گروهی از طرف اساتید -

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

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

 
 شئونات اسالمیرعایت حسن اخالق و  -

 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. -
 


