
 

 دنسانپزطکی دانظکسه

 جرىی كانب نگارش طرح درس

 

 دانظجيیان جرم ىزاطتان:                                           جروىاجينيژی دوان فک وغيرت نظری  غنيان درس :

 دنسانپزطکی 01

 شاغحه( 0جهصه  2شاغحی ) 0جهصه 01واخس= 0:(جػسادواخس:)یا شىو اشحاد از واخس

  59-59نیيصال اول جدػیهی 03:1-13:1غث طنته وا شایک : زىان ارائه درس

 غتح00-01شاغث پاشزگيیی ةه شياالت فراگیر:

  گيدینی ىحزػع درىان ریظه دکحرىسرس:

 نسارد درس و پیض نیاز:

 

   جروىاجينيژی دوان فک وغيرت  وسف کهی درس :

 

 

 وساف کهی جهصات : )جىث ور جهصه یک وسف(ا  

 ىات وارده ةه ریظه دنسانىای دایيیاغيل جظزیع و درىان غس -1

 اغيل جظزیع و درىان غسىات وارده ةه ریظه دنسانىای دایيی -2

      

 اوساف ویژه ةه جفکیک اوساف کهی ور جهصه:

 

 اغيل جظزیع و درىان غسىات وارده ةه ریظه دنسانىای دایيی وسف کهی جهصه اول:

 

 اوساف ویژه جهصه اول:

 

 در پایان دانظجي كادر ةاطس

 غسىات وارده ةه دنسان دایيی را دشحه ةنسی کنس.-1

 ةحيانس ىياردضرةه ريرده را ىسیریث کنس و جصث وای جظزیػی را اغيال کنس. -2

 ةحيانس دنسان وای ضرةه ريرده ای که نیاز ةه درىان ریظه دارنس را جظزیع دوس. -3

 را ةسانس. MTAىيارد اشحفاده و نديه اشحفاده از  -4

 

 

 

 

 

 

 

 

 اغيل جظزیع و درىان غسىات وارده ةه ریظه دنسانىای دایيی :مدووسف کهی جهصه 



     

 :مدواوساف ویژه جهصه 

 

 سدر پایان دانظجي كادر ةاط

 را دشحه ةنسی کنس و طرح درىان ةرای ور یک را ارایه دوس. Luxationةحيانس غسىات  -0

 وای ةانؼ و ناةانؼ ةهس ةاطس. را ةرای دنسان Avulsedنديه ىسیریث و درىان دنسانىای -2

 ةحيانس دارووای ىيرد نیاز ةرای ةیياران ةا دنسان وای ضرةه ريرده را ججيیز کنس.-3

 را ةسانس. Intrudedدرىان دنسان وای -4

 

 

  principles and practice ENDODONTICS(LAST EDITION)ىناةع:

 

 پاشذ-شزنرانی وپرشض روش جسریس:

 

 نثپاورپيیوشایم آىيزطی :

 

 

 شنجض و ارزطیاةی 

 شاغث جاریذ  شىو از نيره کم)ةر خصب درغس( روش       آزىين

     کيئیز

طتق اغالم  %03  جرم آزىين ىیان 

 آىيزش

 

طتق اغالم  %03  آزىين پایان جرم

 آىيزش

 

خضير فػال در 

 کالس

    

 

 خضير و ؽیاب اجتاری ىلررات کالس و انحظارات از دانظجي:

 

 

 

 

 دانظکسه: EDOاىضای ىسرس:             نام و اىضای ىسیر گروه:                نام و اىضای ىصئيلنام و 

 جاریذ جديیم:                          جاریذ ارشال:                                   جاریذ ارشال :



 

 


