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  پره مولر ، قدامی دندانهای ریشه درمان انجام با دانشجویان آشنایی
 

 هدف اصلی  
 

 

 : کسب نماید در طول دوره توانایی انجام مراحل زیر را بتواند باید دانشجو

  برخورد صحیح با بیمار 

  بیمار پروندهصحیح و کامل تکمیل 

 انجام صحیح تست های حیاتی پالپ وپری اپیکال

 برقراری صحیح ایزولاسیون

 زی و شکل دهی کانال، پر کردن ا) تهیه اکسس، پاکس قدامی دندانهای ریشه درمان

کانال (

 زی و شکل دهی کانال، پر کردن ا) تهیه اکسس، پاکس پرمولر دندانهای ریشه درمان

کانال (

 طرز تهیه رادیوگرافی داخل دهانی از دندا ن دارای رابردم

 قرار دهی صحیح پانسمان موقت 

  تجویز دارو برای بیمار پس از درمان 

 ارجاع بیمار برای مراحل بعدی درمان تاج 

    .......................................................................................... 

 

تمام مهارت های ذکر شده در اهداف فرعی در ابتدای دوره به دانشجو به صورت عملی 

و در طول دوره آموزش  ) دمونستریشن (بحث و گفتگو آموخته می شودبا و 
و در مواقع مناسب به آنها  دانشجویان با نظارت و حمایت اساتید بخش ادامه می یابد

 . فیدبک داده می شود
 

 :دانشجو ، در پایان دوره

 .نگرش مثبتی نسبت به درمان ریشه پیدا میکند 

 قادرخواهد بود با دقت و سرعت لازم مراحل بالا را طی کند. 

  ان دندان های مولر را و انجام درم 3برای حضور در اندو عملی آ مادگی لازم

 به دست آورد.

 

 : ارتقا دهد در طول دوره توانایی انجام مراحل زیر را بتواند باید دانشجو

 
 اهداف فرعی



  عفونت کنترل اصولرعایت 

 
 
 

 

  آگاهی و رعایت مقرات بخش اندو 

 بخش در موقع به حضور 

  تهیه اکسس،  قدامیانجام مراحل درمان ریشه بر روی دندان تک کانال کست شده (

قبل از کار برای بیمار زی و شکل دهی کانال، پر کردن کانال (اپاکس

 جلسه پایان هر در( مربوطه استاد از امضا گرفتن( 
 پالپ های مسیر کتاب از مرتبط نظری دروس مطالعه پیش 

 

نیاز مندی های اولیه 
 دانشجو 

 
 دوکاناللزومًا یک پره مولردندان ها تک کانال و  :  کانال  7درمان ریشه 

 
خالصه محتوی 

 درس 

  experience-based learningاموزش بالینی مبتنی بر کسب تجربه

ExBL )  ) ، جو دانشنظارت بر کار درمانی ارائه دمونستریشن به میزان کافی ، بحث و گفتگو

ابد ی کاهش میاو که با افزایش تسلط و مهارت توسط اساتید همراه با حمایت اولیه زیاد برای بیمار 
 شجو ، ارائه فید بک در مواقع مناسب به دانشجوو ایجاد چالش درمراحل کار برای دان

 

 
 روش تدریس

 
Cohen’s Pathways of The pulp-10 th Edition ,  
Endodontics Principles and practice 4th.    Walton&Torabinejad  
 

 Endodontics principles and practice-4th edition Ingle’s Endodontics 2008 مطالعه بیشتر 

 
 منا بع مطالعه

 

 نمرات :بارم 

  از نمره نهایی کسر می شود، نمره و غیاب : در صورت غیبت  حضور
  21نمره کار عملی روزانه  : 

که شامل کیفیت ارتباط با بیمار ، کنترل عفونت ، چگونگی و توسط استاد مربوطه داده می شود  
ر پاکسازی و پ –تسلط در پر کردن پرونده ، برقراری صحیح ایزوالسون ،کیفیت تهیه اکسس 

 . (پس از اتمام درمان قرار دادن پانسمان موقت ، تجویز دارو ، ارجاع بیمار  –کردن ریشه 
 

 1نمره کنترل عفونت : 
 3امتحان ورود به بخش :

 Cohen’s Pathways of The pulp-10 thکتاب  -5-4-1-2به صورت تشریحی از فصول  

Edition 

 3: سمینار خروج از بخش 
  از دو بیماردرمان شده توسط دانشجو case presentationارائه  

 

 
جز ییات ارزیابی 

 دانشجو 

 
 ایمیل اساتید –در اتاق اساتید حضوری به صورت 

 
 تید  ارتباط با اسا



  

 


