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انجام تمام مراحل درمان ریشه اولیه دندانهای قدامی و خلفی و اصلی  هدف

 درمان مجدد

پرونده بیمار را تکمیل نماید و تستهای حیاتی را  حداقل مهارتهای عملی مورد انتظار 

. به درستی انجام دهد

 طرح ریزی درمان را به درستی انجام دهد  .

  رضایت آگاهانه از بیمار را اخذ و اخالق

. پزشکی را رعایت کند

 اصول درمان و کنترل عفونت را رعایت کند .

 حفره دسترسی مناسب تهیه نماید .

 کانالهای دندان را بدون خطا آماده سازی کند .

 کانالهای دندان را به نحو صحیح پر کند .

  گرافی های مناسب و صحیح حین و انتهای

. درمان تهیه کند

 درد بیمار را کنترل نماید. 

 حوادث حین درمان را کنترل نماید .

 ترمیم موقت را به درستی قرار دهد .

 موارد ارجاع را به درستی انجام دهد  .

آگاهی از مقررات بخش و رعایت آنها رفتار مورد انتظار  

حضور به موقع در بخش 

برخورد مناسب با کارکنان بخش 

تمامی مراحل درمان را به تایید استاد بخش برساند  

مطالعه مستمر منابع نظری 

انجام کلیه مراحل درمان ریشه بر روی  محتوای آموزشی 

 دندان مولر، یک پرمولر دو کانال یا دو دندان تک 3

کانال، درمان مجدد یک دندان تک کانال 

 clinical teaching ،Roleپرسش و پاسخ، روش آموزش 

modeling انجام مراحل درمان تحت نظارت و ،

راهنمایی استاد 

 Cohen’s Pathways of The pulp(11th ed.)منابع درس 



کتاب جامع اندو 

منابع بیشتر 

Endodontics Principles and practice(4th ed) 

Ingle’s Endodontics (2008) 

 ( نمره12)کار عملی روزانه و تحویل پرونده ها ارزیابی 

 ( نمره2)رعایت کنترل عفونت و نظم 

 ( نمره2)امتحان کتبی ورود به بخش 

 روز دوم بخش : زمان

  از تمامی دروس تدریس شده: منابع 

 کتبی : شیوه آزمون

 ( نمره4)امتحان انتهای دوره 

 عملی بصورت آسکی: شیوه آزمون 

مراجعه به دپارتمان، ایمیل اساتید بخش راههای ارتباط با اساتید 

 


