
 

 1کالؼ :هحل ثطگعاضی   1:سؼساز ٍاحس

 45/8الی45/7 قٌجِ ّب اظ ؾبػز:ضٍظ ٍ ؾبػز  ثطگعاضی کالؼ

 

 سیاسر کلی گزٍُ در هَرد حضَر ٍ غیاب: 

غیجز زض چْبض جلؿِ آهَظقی اظ ایي زضؼ ًظطی هجبظ ذَاّس ثَز ٍ زض نَضر غیجز ثیف اظ ایي سؼساز، 

 .زاًكجَ اجبظُ قطکز زض اهشحبى دبیبى سطم ایي ٍاحس زضؾی ضا ًرَاّس زاقز

 

  اهسحاى ٍ ًوزُ دّیسیاسر کلی گزٍُ در هَرد: 

 :ثِ هٌظَض ؾٌجف زاًكجَیبى زض ایي ٍاحس زضؾی، زض زٍ هطحلِ اهشحبى ثطگعاض هی گطزز

ایي اهشحبى کِ ثِ  نَضر .  قبهل هجبحث ّكز جلؿِ اٍل ایي زضؼ هی ثبقس:اهسحاى هیاى ززم (الف

 .سكطیحی گطفشِ هی قَز، ؾِ ًوطُ اظ ًوطُ ًْبیی ضا زض ثط هی گیطز

ایي اهشحبى ثِ نَضر ؾَاالر .  قبهل سوبهی هجبحث سسضیؽ قسُ هی ثبقس:اهسحاى خایاى ززم (ة

 .چْبض گعیٌِ ای ثطگعاض هی قَز ٍ ّفسُ ًوطُ اظ ًوطُ ًْبیی ضا قبهل هی قَز

 

 هالحظاذ: 

ذَاّكوٌس اؾز سوبهی هغبلت هٌسضج زض ایي ضاٌّوبی زضؾی ضا ثِ زقز هغبلؼِ ًوَزُ ٍ زض نَضر ًیبظ ثِ 

 . هطاجؼِ ًوبییس2اعالػبر ثیكشط ثِ ذبًن زکشط افروی هؿئَل زضؼ اًسٍ ًظطی 

 

 2راٌّوای درسی اًذٍ ًظزی 

 (1394-95ًیوؿبل سحهیلی)



 

 

 زاریخ ػٌَاى درس ًام اسساد

21/6/94 جٌیي قٌبؾی دبلخ زًساى دکسز غادق  

28/6/94 دبلخ ٍ اػوبل آى،ػطٍق ذًَی ٍاػهبة دبلخ/کوذلکؽ ػبج دکسز دیثاجی  

4/7/94 ػَاهل هحطک دبلخ ٍ ٍاکٌف دبلخ ثِ هحطک ّب دکسز  دیثاجی  

اضسجبط ثیي ؾوذشَم ّبی کلیٌیکی ٍ الشْبة دبلخ، دشبًؿیل ضغًطاسیَ  دکسز دیثاجی

 دبلخ

11/7/94  

18/7/94 اضظیبثی ّبی زًساًذعقکی ٍ اضائِ عطح زضهبى اًسٍ دکسز غزاف  

 

 دکسز غزاف

 سقؿین ثٌسی کلیٌیکی ثیوبضی ّبی دبلخ ٍ دطی ادیکبل

 یبفشِ ّبی دعقکی هَثط ضٍی عطح زضهبى اًسٍ

 هیکطٍثیَلَغی ٍ زضهبى ػفًَز ّبی اًسٍزًشیک

25/7/94  

9/8/94 سكریم ٍ عطح زضهبى اًسٍزًشیک دکسز افخوی  

16/8/94 دبسَلَغی دطی ادکؽ، ضبیؼبر غیط ازًٍشَغًیک دطی ادیکبل دکسز غَرزگز  

ثیوبضی ّبی ػفًَی دطی ادیکبل ثب هٌكب ػفًَز کبًبل ضیكِ، اًَاع ػفًَز  دکسز غَرزگز

 ّبی اًسٍ ٍ فضبّبی نَضسی

23/8/94  

30/8/94 ضٍـ ّبی دیكطفشِ آهبزُ ؾبظی کبًبل ضیكِ دکسز هحوذیاى  

7/9/94 ضٍـ ّبی دیكطفشِ دطکطزى کبًبل ضیكِ  دکسز  هحوذیاى  

14/9/94 اٍضغاًؽ ّبی اًسٍزًشیک دکسز افخوی  

  تٌذیجذٍل سهاى



28/9/94 فبضهبکَلَغی زض اًسٍ دکسز دیثاجی  

5/10/94 ثی حؿی هَضؼی زض اًسٍ دکسز غادق  

12/10/94 ػَاهل هَثط زض قکؿز یب هَفقیز ثی حؿی ّب، ثی حؿی ّبی کوکی دکسز غادق  

19/10/94 زاضٍّبی زاذل کبًبل دکسز افخوی  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 جٌیي ضٌاسی خالح دًذاى

         دکسز غادق21/06/94

 ّذف کلی درس آقٌبیی زاًكجَیبى ثب انَل کلی جٌیي قٌبؾی دبلخ زًساى

 زاًكجَ ثبیس ثشَاًس انَل کلی جٌیي قٌبؾی دبلخ زًساى ضا ثیبى ًوبیس 

   زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هطاحل سکبهل ازًشَثالؾز ّب ضا شکط کٌس 

 زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هطاحل سکبهل آهلَثالؾز ّب ضا سَضیح زّس 

   زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هطاحل سکبهل ضیكِ زًساى ّب ضاشکط کٌس 

 

 اّذاف جشیی

حفظ حزهر کالس ، حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا زوزکش کاهل زا خایاى کالس

 آضٌایی تا آًازَهی دًذاىٍ دیگز داًطجَیاى، حفظ ًظن ٍ سکَذ، 
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

  ثیبى انَل کلی جٌیي قٌبؾی دبلخ زًساى 

  ،قٌبذز سکبهل اجعای هرشلف زًساى، آهلَثالؾز، ازًشَثالؾز، ػبج

 هیٌب ٍ ضیكِ زًساى 

 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-11th Edition هٌاتغ اغلی 

Ingle’s Endodontics 2008 

Endodontics principles and practice-4th edition  
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 ًحَُ زواس تا اسساد حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ
 

 

 

 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ اٍل



 

 کودلکس ػاج ٍ خالح
         دکسز دیثاجی    28/6/94

 ّذف کلی درس آقٌبیی زاًكجَیبى ثب ؾبذشبض ٍ اجعاء ٍ ػولکطز ٍ اضسجبعبر ػبج ٍ دبلخ زًساى

 زَاًایی ّای سیز در خایاى کالس اس داًطجَ اًسظار هیزٍد: 

 اًَاع ػبج ضا ثطقوطز ٍ ٍیػگی ّط ًَع ضا ثیبى ًوبیس 

 ظهبى ٍ هحل سكکیل ّط ًَع ػبج ضا ثیبى ًوبیس 

 سفبٍر ّبی ّط کسام ضا ثب زیگطی زضک کٌس ٍ ثطقوطز  

 ظهبى ٍ چگًَگی هیٌطالیعاؾیَى ػبجطا سؼطیف کٌس 

 آًبسَهی ٍ ؾبذشوبى سَثَل ّبی ػبجی ضا ثكٌبؾس ٍ ثیبى ًوبیس 

  سغییطار ؾبذشوبى سَثَل ّبی ػبجی ضا ثِ زلیل فیعیَلَغیک یب

 دبسَلَغیک ثكٌبؾس ٍ زضک کٌس ٍ قطح زّس

 سطکیجبر هبیغ ػبجی ضا قطح زّس 

 ًفَشدصیطی ػبج ٍ ػَاهل هَثط ثط آى ضا ثكٌبؾس 

  افعایف حؿبؾیز ػبج ضا ثِ ذَثی قطح زّس ٍ ػلل ایجبز آى ضا قطح

 زّس ٍ دیبهس ّبی آى ضا قطح زّس

 ذَال هکبًیکی ػبج ضا قطح زّس 

 ًَاحی هَضفَلَغیک دبلخ ضا قطح زّس 

 اًَاع ؾلَل ّبی دبلخ ٍ ٍظبئف آًْب ضا ثكٌبؾس ٍ قطح زّس 

 اّذاف جشیی

حفظ ًظن -   حفظ حزهر کالس ٍ دیگز داًطجَیاى  –حضَر تِ هَقغ 

 آضٌایی تا آًازَهی دًذاى  -  ٍ سکَذ 
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

 ذالنِ ای زض هَضز اًَاع ػبج 

 ًفَش دصیطی ػبج ٍ ػَاهل هَثط ثط آى 

 ؾبذشبض دبلخ 

 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍرخَیٌر ّوزاُ تا تحث ّای زؼاهلیاارائِ تا ج 

Pathways of The pulp-11th Edition هٌاتغ اغلی 

Endodontics principles and practice-4th edition  

Ingle’s Endodontics 2008 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

fmdibaji@gmail.com 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ دٍم



 

 

 

 کودلکس ػاج ٍ خالح

         دکسز دیثاجی    4/07/94

 ّذف کلی درس آقٌبیی زاًكجَیبى ثب ؾبذشبض ٍ اجعاء ٍ ػولکطز ٍ اضسجبعبر ػبج ٍ دبلخ زًساى

 زَاًایی ّای سیز در خایاى کالس اس داًطجَ اًسظار هیزٍد: 

 چگًَگی هشبثَلیؿن دبلخ  ضا قطح زّس ٍ ٍیػگی ّط ًَع ضا ثیبى ًوبیس 

 هَاز سكکیل زٌّسُ هبزُ ظهیٌِ ای دبلخ ضا ثیبى ًوبیس 

 اًَاع اػهبة ضا ثطقوطز 

 هحل قطاضگیطی اػهبة ٍ قجکِ ضاقکَ ٍ ؾبة ازًٍشَثالؾشیک ضا ثیبى کٌس 

  ضا ثكٌبؾس ٍػلل آى ضا ثیبى ًوبیس ٍ ػالئن آى ضا ثطقوطز (دط زضزی )ّبیذط آلػظیب 

  اًَاع ػطٍق ٍ هحل قطاضگیطی آًْب ٍ قجکِ ؾبة اٍزًشَثالؾشیک ضا ثكٌبؾس ٍ قطح

 زّس

 اًَاع کلؿیفیکبؾیَى ّبی دبلخ ضا قطح زّس 

 سغییطار دبلخ ثب افعایف ؾي ضا ثكٌبؾس 

  ثبفطیٌگ هبیغ سَثَلی زض دبؾد ثِ دَؾیسگی ضا ثِ ذَثی قطح زّس 

  هَلکَل ّبی هحطک ػبج ؾبظی ٍ دبؾد ّبی الشْبثی اٍلیِ ٍ دبؾد ّبی ایوٌی( 

 دبلخ ضا دؽ اظسحطیک دبلخ قطح زّس  (ؾلَلی،ّوَضال

  دبؾد دبلخ ثِ ثی حؿی هَضؼی ،  ضٍـ ّبی سطهیوی ٍ ثِ گطهب ضا قطح زّس 

 اّذاف جشیی

حفظ ًظن -   حفظ حزهر کالس ٍ دیگز داًطجَیاى  –حضَر تِ هَقغ 

 آضٌایی تا آًازَهی دًذاى  -  ٍ سکَذ 
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

   چگًَگی هشبثَلیؿن دبلخ 

 ؾیؿشن اػهبة ٍ ػطٍق 

 دبؾد ّبی الشْبثی اٍلیِ ٍ دبؾد ّبی ایوٌی 

 دبؾد دبلخ ثِ هحطک ّب 

 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-11th Edition هٌاتغ اغلی 

Endodontics principles and practice-4th edition  

Ingle’s Endodontics 2008 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

fmdibaji@gmail.com 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ سَم



 

 ػَاهل هحزک خالح

 دیثاجی        دکسز     11/07/94

 ّذف کلی درس آقٌبیی زاًكجَیبى ثب ؾبذشبض ٍ اجعاء ٍ ػولکطز ٍ اضسجبعبر ػبج ٍ دبلخ زًساى

 زَاًایی ّای سیز در خایاى کالس اس داًطجَ اًسظار هیزٍد: 

  ثِ ٍجَز یب ػسم ٍجَز اضسجبط ػالئن کلیٌیکی ثیوبضیْبی دبلخ ٍ یبفشِ  ّبی

 دی ثجطز  (الشْبة دبلخ )ّیؿشَلَغیک 

  دبؾد دبلخ ثِ ذكک کطزى ؾغح ػبج ٍ ؾبیط هحطک ّبی ثیَلَغیک ٍ قیویبیی

 دبلخ ضا قطح زّس ٍ دبؾد دبلخ ثِ آًْب ضا ثیبى کٌس 

 سبثیط ًفَش دصیطی ػبج ٍ اضسجبط آى ثب فبنلِ هَاز سطهیوی اظ دبلخ ضا ثیبى کٌس 

  ،دبؾد دبلخ ثِ هَاز سطهیوی، لیعضair abrasionُؾفیس کطزى زًساى ظًس ،  ، 

زضهبى ّبی دطیَ، اضسَ ، ػبزار دبضافبًکكٌبل ، جطاحی ّبی اضسَگٌبسیک ، زضهبى 

 ّبی ایوذلٌز ضا ثیبى کٌس ٍ ضاّْبی دیكگیطی اظ آًْب ضا زضک کٌس ٍ قطح زّس

  ثب افعایف آگبّی ًؿجز ثِ اثطار هحطک ّبی دبلخ ثط ؾالهشی آى ٌّگبم زضهبى

 ّبی سطهیوی ، دطیَ، اضسٍَ دطٍسع هطاقجز ّبی الظم اظ دبلخ ؾبلن ضا اػوبل ًوبیس 

 اّذاف جشیی

حفظ ًظن -   حفظ حزهر کالس ٍ دیگز داًطجَیاى  –حضَر تِ هَقغ 

 آضٌایی تا آًازَهی دًذاى  -  ٍ سکَذ 
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

 اضسجبط ػالئن کلیٌیکی ثیوبضیْبی دبلخ ٍ یبفشِ ّبی ّیؿشَلَغیک 

 دبؾد دبلخ ثِ هحطک ّب 

  افعایف آگبّی ًؿجز اثطار هحطک ّبی دبلخ ثط ؾالهشی آى ٌّگبم

 زضهبى ّبی هرشلف   

 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-11th Edition هٌاتغ اغلی 

Endodontics principles and practice-4th edition  

Ingle’s Endodontics 2008 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

fmdibaji@gmail.com 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ چْارم



 

 اًسخاب تیوار ٍ طزح درهاى
         دکسز غزاف18/07/94

  ِآضٌایی داًطجَیاى تا تیواری ّای سیسسویک رایج  ٍ ایٌک

چگًَِ ایي تیواری ّا هی زَاًذ تز طزح درهاى ریطِ زاثیز گذار 

 تاضذ

 ّذف کلی درس

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس اًَاع ثیوبضی ّبی قبیغ دعقکی ٍ سظبّطار ثبلیٌی

 آًْب ضا ًبم ثجطز

   زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هربعطاسی ضا کِ ثِ زًجبل اًجبم زضهبى زًساًذعقکی

 ایي گًَِ ثیوبضی ّب هوکي اؾز ضخ زّس؛ ثِ سفهیل ثیبى ًوبیس

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس عطح زضهبى هٌبؾجی ضا کِ ٌّگبم ضٍضیبضٍیی ثب ایي

 ثیوبضی ّب هی ثبیؿز هس ًظط قطاضگیطز؛ ثِ زضؾشی قطح زّس

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس سغییطاسی ضا کِ زض عطح زضهبى ضیكِ ثیوبضاى هجشال

 ثِ ایي ثیوبضی ّب هوکي اؾز ضخ زّس؛ثِ ذَثی ثیبى ًوبیس

 اّذاف جشیی

  ِحضَض ثِ هَقغ زض کالؼ، سوطکع کبهل سب دبیبى کالؼ، دیف هغبلؼ

 2011 کشبة هؿیط ّبی دبلخ 4فهل 
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

  سسضیؽ اًَاع ثیوبضی ّبی قبیغ دعقکی ٍ سبثیطاسی کِ ایي ثیوبضی ّب

 هی سَاًس ثط ضًٍس عطح زضهبى ضیكِ زاقشِ ثبقس
 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍرخَیٌر ّوزاُ تا تحث ّای زؼاهلیاارائِ تا ج 

 Pathways of The pulp-Tenth Edition هٌاتغ اغلی 

Ingle’s Endodontics 2008 

Endodontics principles and practice-4th edition 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 حضَض ضٍظاًِ زض ثرف اًسٍزاًشیکؽ

Pegah_s@yahoo.com 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ خٌجن



 

 اًسخاب تیوار ٍ طزح درهاى

         دکسز غزاف27/7/94

 ّذف کلی درس آقٌبیی زاًكجَیبى ثب چگًَگی اضظیبثی ّبی زًساًذعقکی ٍاضائِ عطح زضهبى

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هالحظبر دطیَزًشبل ضا کِ زض دطٍگٌَظ زضهبى

 ضیكِ ثبیس هس ًظط قطاض گیطز؛ ثیبى ًوبیس

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هالحظبر ضؾشَضیشیَ ضا کِ زض دطٍگٌَظ زضهبى

 ضیكِ ثبیس هس ًظط قطاض گیطز؛ قطح زّس

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هالحظبر جطاحی ضا کِ زض دطٍگٌَظ زضهبى

 ضیكِ ثبیس هس ًظط قطاض گیطز؛ ثیبى ًوبیس

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس عطح زضهبى هٌبؾت ضا ٌّگبم ضٍیبضٍیی ثب

 زًساى ّبی ثب دبلخ ظًسُ ٍ یب غیط ظًسُ  ثِ زضؾشی قطح زّس

 اّذاف جشیی

 حضَض ثِ هَقغ زض کالؼ ٍ سوطکع کبهل سب دبیبى کالؼ 

 اظ هغبلت گفشِ قسُ  )سؿلظ ثط هغبلت سسضیؽ قسُ زض جلؿِ قجل

 (قجلی؛ دطؾف ذَاّس قس

  2011کشبة هؿیط ّبی دبلخ 4 ٍ 5 دیف هغبلؼِ فهل 

 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

  زض ایي جلؿِ هالحظبر دطیَزًشبل، سطهیوی ٍ جطاحی کِ هی

 سَاًس ثط دیف آگْی زضهبى ضیكِ سبثیطگصاض ثبقس، سسضیؽ هی قَز
 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-Tenth Edition هٌاتغ اغلی 

Ingle’s Endodontics 2008 

Endodontics principles and practice-4th edition 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

Pegah_s@yahoo.com 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ ضطن



 

 زطخیع ٍ طزح درهاى

         دکسز افخوی9/08/94

آگبّی اظ اّویز ٍ . آقٌبیی زاًكجَ ثب ًحَُ هؼبیٌبر زاذل ٍ ذبضج زّبًی

آقٌبیی ثب ضٍقْبی سكریهی ٍ قیَُ عطح ضیعی زضهبى. کبضثطز سؿشْبی دبلذی  
 ّذف کلی درس

 در خایاى جلسِ داًطجَ تسَاًذ: 

 اّویز گطفشي سبضیرچِ دعقکی ٍ زًساًذعقکی اظ ثیوبض ضا زضک کٌس  

  ؾَاالر نحیح هطسجظ ثب سبضیرچِ ٍ ؾوذشَهْبی قکبیز انلی ثیوبض 

 ضا هغطح ًوبیس

 هطاحل سكریهی کِ ثبیس ثطای ثیوبض اًجبم قَز ضا قطح زّس 

  هؼبیٌبر زاذل زّبًی ًؿَج ؾرز ٍ ًطم ضا جْز ثطضؾی ؾالهز 

 دبلخ ٍ دطی آدیکبل اًجبم زّس

  سؿشْبی حیبر دبلخ ضا ثِ کبض ثجطز، آًْب ضا سفؿیط ًوبیس ٍ هحسٍزیز 

 ّبی ّط یک ضا ًبم ثجطز

 ثشَاًس ضازیَگطافی هٌبؾت ضا سفؿیط کٌس  

 هَاضز سجَیع ٍ ػسم سجَیع زضهبى ضیكِ ضا قطح زّس  

  ثْشطیي عطح زضهبى ضا ّوطاُ ثب گعیٌِ ّبی جبیگعیي ثِ ثیوبض دیكٌْبز 

 زّس ٍ هعایبی ّط کسام ضا ثب سَجِ ثِ اعالػبر سكریهی ثیبى ًوبیس

 اّذاف جشیی

 آهادگی داًطجَ ،حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا زوزکش کاهل زا خایاى کالس

 تزای خاسخ تِ خزسص درتارُ هَضَػاذ زذریس ضذُ درجلساذ گذضسِ
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

 ًحَُ هؼبیٌبر زاذل ٍ ذبضج زّبًی 

 اّویز ٍ کبضثطز سؿشْبی دبلذی 

 ضٍقْبی سكریهی ٍ قیَُ عطح ضیعی زضهبى 

 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-11th Edition هٌاتغ اغلی 

Ingle’s Endodontics 2008 

Endodontics principles and practice-4th edition 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

f-afkhami@tums.ac.ir 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ ّفسن



 

 ضایؼاذ غیز ادًسَصًیک/اخیکال خزیَدًسایسیس/خازَلَصی خزی آخکس

         دکسزغَرزگز16/08/94

 ثطضؾی دبسَلَغی دطی آدکؽ، ادیکبل دطیَزًشبیشیؽ ٍضبیؼبر غیط ازًشَغًیک

 
 ّذف کلی درس

 داًطجَ تایذ تسَاًذ: 

 فبکشَضّبی اسیَلَغیک ػبهل الشْبة ضا ثكٌبؾس 

 ضبیؼبر دبسَلَغیک زاضای هٌكب دبلذی ضا ثكٌبؾس 

 ثیوبضی ّبی دبلذی ضا سقؿین ثٌسی کٌس 

 هکبًیؿن گؿشطـ الشْبة زض دبلخ ضا سَضیح زّس 

 اّذاف جشیی

 آهادگی داًطجَ ،حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا زوزکش کاهل زا خایاى کالس

 تزای خاسخ تِ خزسص درتارُ هَضَػاذ زذریس ضذُ درجلساذ گذضسِ
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

  ثطضؾی دبسَلَغی دطی ادکؽ ٍ ادیکبل دطیَزًشبیشیؽ ٍ ضبیؼبر غیط

 ازًٍشَغًیک 

  قٌبذز ّیؿشَلَغیکی ثیوبضی ّبی دبلذی 

 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-Tenth Edition هٌاتغ اغلی 

Ingle’s Endodontics 2008 

Endodontics principles and practice-4th edition 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 ًحَُ زواس تا اسساد حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ
 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ ّطسن



 

 اًَاع ػفًَر ّای اًذٍ ٍ فضاّای غَرزی

         دکسز غَرزگز23/08/94

 ّذف کلی درس ثب اًَاع ػفًَز ّبی اًسٍزًشیک ٍ زضگیطی فضبّبی نَضسیآقٌبیی زاًكجَیبى 

 داًطجَ تایذ تسَاًذ: 

 ضاّْبی ٍضٍز هیکطٍاضگبًیؿن ّب ثِ دبلخ ٍ دطی ادیکبل ضا قطح زّس 

 سٌَع ثبکشطیبیی زاذل ػفًَز کبًبل ضیكِ ضا زضک کٌس 

 گًَِ ّبی ثبکشطیبیی ذبل ضا زض ػفًَز ّبی هرشلف ثساًس 

 اًَاع فضبّبی نَضسی ٍ هحشَیبر آى ضا ثساًس 

 اّذاف جشیی

 آهادگی داًطجَ ،حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا زوزکش کاهل زا خایاى کالس

 تزای خاسخ تِ خزسص درتارُ هَضَػاذ زذریس ضذُ درجلساذ گذضسِ
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

  آقٌبیی ثب هیکطٍثیَلَغی اًسٍزًشیک 

  آقٌبیی ثب فضبّبی نَضسی 
 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-11th Edition هٌاتغ اغلی 

Ingle’s Endodontics 2008 

Endodontics principles and practice-4th edition 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 ًحَُ زواس تا اسساد حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ
 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ ًْن



 

 رٍش ّای خیطزفسِ آهادُ ساسی کاًال

         دکسزهحوذیاى30/8/94

ضٍـ ّبی دیكطفشِ آهبزُ ؾبظی کبًبل ٍ ٍؾبیل هَضز ًیبظ  آقٌبیی زاًكجَیبى ثب 

 زض ایي سکٌیک ّب
 ّذف کلی درس

 در خایاى درس داًطجَ قادر خَاّذ تَد: 

 اّویز اؾشفبزُ اظ ٍؾبیل ضٍسبضیNiTi زض اًسٍ ٍ ذهَنیبر آى ّب ضا 

 ثیبى کٌس

  اًَاع فبیل ّبی ضٍسبضیNiTi ضا ًبم ثطزُ ٍ زض هَضز هعایب ٍ هؼبیت 

 ّطکسام ثِ نَضر هرشهط سَضیح زّس

 هَسَضّبی الکشطیکی هَضز اؾشفبزُ ثطای فبیل ّبی ضٍسبضی ضا قطح زّس 

 فبکشَضّبی هَثط زض قکؿشي ٍؾبیل ضٍسبضیNiTiضا ثیبى ًوبیس  

 ادکؽ لَکیشَضّب ضا سَضیح زازُ ٍ اًَاع آى ّب ضا قطح زّس 

 اًَاع قؿوز ّبی یک ادکؽ لَکیشَض ضا ًبم ثجطز 

 اّذاف جشیی

 آهادگی داًطجَ ،حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا زوزکش کاهل زا خایاى کالس

تزای خاسخ تِ خزسص درتارُ هَضَػاذ زذریس ضذُ درجلساذ گذضسِ 

 تِ خػَظ در سهیٌِ ًحَُ آهادُ ساسی کاًال ریطِ

 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

  آقٌبیی ثب ؾیؿشن ّبیNi-Tiضٍسبضی، اًَاع فبیل ّب ٍ هَسَضّب  

 آقٌبیی ثب ادکؽ لَکیشَضّب 
 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلی ٍ ًیع اضائِ فیلن آهَظقیااضائِ ثب ح

Endodontics principles and practice-4th edition هٌاتغ اغلی 
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Ingle’s Endodontics 2008 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز 

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

drmohammadianfatemeh@gmail.com 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ دّن



 

 رٍش ّای خیطزفسِ خزکزدى کاًال ریطِ

         دکسز هحوذیاى7/9/94

  آضٌا ساخسي داًطجَیاى تا اًَاع رٍش ّای خیطزفسِ خزکزدى

 کاًال ریطِ ٍ هشایا ٍ هؼایة ّزکذام
 ّذف کلی درس

 در خایاى درس داًطجَ قادر خَاّذ تَد: 

 اًَاع ضٍـ ّبی ًَیي ثطای دطکطزى کبًبل ضیكِ ضا ًبم ثجطز 

  هرشهطا زض هَضز سکٌیک Continiouus wave compaction  

 سَضیح زّس

  ضٍـWarm lateral compaction  ضا قطح زازُ ٍ ٍؾبیل 

 هَضز ًیبظ ثطای آى ضا ثیبى کٌس 

  سکٌیک Thermoplastic injection  ضا سَضیح زازُ ٍ اًَاع 

 زؾشگبُ ّبی آى ضا ًبم ثجطز

 ضٍـ Carrier- based Guttapercha  ضاسَنیف کطزُ ٍ اًَاع 

 آى ضا ًبم ثجطز

  سکٌیکThermomechanical compactionضا قطح زّس  

 اّذاف جشیی

 آهادگی داًطجَ ،حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا زوزکش کاهل زا خایاى کالس

تزای خاسخ تِ خزسص درتارُ هَضَػاذ زذریس ضذُ درجلساذ گذضسِ 

 تِ خػَظ در سهیٌِ ًحَُ خزکزدى کاًال ریطِ تِ غَرذ هؼوَل

 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

 ِثیبى اًَاع سکٌیک ّب ی ًَیي دطکطزى کبًبل ضیك 

 ِثیبى هعایب ٍ هؼبیت اًَاع سکٌیک ّبی دیكطفشِ دطکطزى کبًبل ضیك 
 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلی ٍ ًیع ًوبیف فیلن آهَظقیااضائِ ثب ح

Endodontics principles and practice-4th edition هٌاتغ اغلی 

Pathways of The pulp-11th Edition 
Ingle’s Endodontics 2008 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز 

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

drmohammadianfatemeh@gmail.com 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ یاسدّن



 

 اٍرصاًسْای اًذٍدًسیک
         دکسز افخوی14/9/94

 ّذف کلی درس آقٌب ؾبذشي زاًكجَیبى ثب سكریم ٍ زضهبى اٍضغاًؿْبی زضز اًسٍزًشیک

 اًسظار هی رٍد داًطجَ تسَاًذ: 

 زض فطآیٌس یبززّی ٍ یبزگیطی قطکز ًوبیس 

  ػلز فَضیشْبیی کِ قجل اظ زضهبى، ثیي جلؿبر زضهبى ٍ دؽ اظ

 دطکطزى کبًبل اسفبق هی افشس ضا هكرم کٌس

  ثیوبضاًی ضا کِ ضیؿک ثبالسطی ثطای سجطثِ زضز دؽ اظ زضهبى

 اًسٍزًشیک زاضًس، ضا سَنیف کٌس

 فلیطآح ضا سؼطیف کطزُ ٍ چگًَگی کٌشطل آى ضا قطح زّس 

  زض هَاضز هَاجِ ثب اٍضغاًؽ ػلز زضز ضا هكرم کٌس، ثیوبضی دبلخ یب

دطی ضازیکَالض ضا سكریم زّس، ػلز آؾیت ضا سؼییي کٌس ٍ یک عطح 

 زضهبى هٌبؾت عطاحی ًوبیس

 هطاحل زضهبى دبلذیز غیط قبثل ثطگكز ٍ زضزًبک ضا هكرم کٌس 

  هطاحل زضهبى دبلخ ًکطٍسیک ّوطاُ ثب دطیَزًشیز حبز آدیکبل ضا

 سَنیف کٌس

  زضهبى آثؿِ حبز آدیکبل ٍ هَاضز کبضثطز ٍ هطاحل اًؿیػى ٍ زضًبغ ضا

 قطح زّس

  زضهبى زاضٍیی حوبیشی کِ زض فَضیشْب ثِ کبض هیطٍز ٍ ًقف آًْب زض

 کٌشطل الشْبة ٍ ػفًَز ضا قطح زّس

 اّذاف جشیی

 آهادگی داًطجَ ،حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا زوزکش کاهل زا خایاى کالس

 تزای خاسخ تِ خزسص درتارُ هَضَػاذ زذریس ضذُ درجلساذ گذضسِ
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

 عجقِ ثٌسی اٍضغاًؿْب 

 سفبٍر ثیي فَضیز ٍ اٍضغاًؽ  

 ُکٌشطل اٍضغاًؿْبی اًسٍزًشیک زض هَاضز دبلخ ظًسُ ٍ غیط ظًس 

 هَاضز کبضثطز آًشی ثیَسیکْب  

 عطیقِ سجَیع ضس زضزّب 

 هؼطفی ٍ زضهبى فلطآح 

 خالغِ  هحسَی درس

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ دٍاسدّن



 رٍش زذریس اضائِ ثب دبٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلی
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 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

f-afkhami@tums.ac.ir 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 

  



 

 فارهاکَلَصی در اًذٍدًسیک

         دکسز دیثاجی    28/09/94

 ّذف کلی درس آقٌبیی ثب زاضٍّبی ثِ کبض ضفشِ ثطای کٌشطل زضز ٍ الشْبة زض زضهبى ضیكِ

  هطٍضی ثط ؾیؿشن ػهجی سطی غهیٌبل ٍ چگًَگی اًشقبل دیبم ّبی

 هحیغی 

  حؿبؾیز هحیغی ٍ هطکعی 

 آقٌبیی ثب زاضٍّبی ضس زضز غیط هرسض ٍ هرسض، هعایب ٍ هؼبیت آى ّب 

 آقٌبیی ثب زاضٍّبی کَضسیکَاؾشطٍئیس ٍ هعایب ٍ هؼبیت آى ّب 

 اّذاف جشیی

حفظ ًظن -   حفظ حزهر کالس ٍ دیگز داًطجَیاى  –حضَر تِ هَقغ 

 اضٌایی تا آًازَهی دًذاى  -  ٍ سکَذ 
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

  هطٍضی ثط ؾیؿشن ػهجی سطی غهیٌبل 

 آقٌبیی ثب زاضٍّبی ضس زضز غیط هرسض ٍهرسض 

 آقٌبیی ثب زاضٍّبی کَضسیکَ اؾشطٍئیس ّب 

 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح
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Endodontics principles and practice-4th edition  

Ingle’s Endodontics 2008 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

fmdibaji@gmail.com 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ سیشدّن



 

 تی حسی هَضؼی

         دکسز غادق5/10/94

 ّذف کلی درس آقٌبیی زاًكجَیبى ثب انَل کلی ثی حؿی هَضؼی

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هکبًیؿن ثی حؿی هَضؼی ضا ثیبى ًوبیس 

 زاًكجَ ثبیس ثشَاًس ًحَُ اًربة ثی حؿی هَضؼی ضا ثیبى ًوبیس 

 زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هکبًیؿن ثی حؿی هَضؼی ضا ثیبى ًوبیس 

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًسسبثیط ثیوبضی ّبی ؾیشویک ضٍی  ثی حؿی هَضؼی

 ضا ثیبى ًوبیس

 اّذاف جشیی

 آهبزگی زاًكجَ ثطای ،حضَض ثِ هَقغ ّوطاُ ثب سوطکع کبهل سب دبیبى کالؼ

 دبؾد ثِ دطؾف زضثبضُ هَضَػبر سسضیؽ قسُ زضجلؿبر گصقشِ
 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

  هکبًیؿن ثی حؿی هَضؼی ٍ ًحَُ اًشربة ثی حؿی هَضؼی 

 قٌبذز سبثیط ثیوبضی ّبی ؾیؿشویک ثط ضٍی ثی حؿی هَضؼی 
 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-11th Edition 
Ingle’s Endodontics 2008 

 هٌاتغ اغلی

Endodontics principles and practice-4th edition  هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز 

 ًحَُ زواس تا اسساد حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ
 

  

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ چْاردّن



 

 تی حسی هَضؼی

 دکسز غادق        12/10/94

 ّذف کلی درس آقٌبیی زاًكجَیبى ثب انَل کلی ثی حؿی هَضؼی

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس ضاُ ّبی افعایف هَفقیز ثالک هٌسیجل ضا ثیبى

 ًوبیس

  زاًكجَ ثبیس ثشَاًس ضاُ ّبی افعایف هَفقیز ثی حؿی ّبی هبگعیال ضا

 ثیبى ًوبیس

 زاًكجَ ثبیس ثشَاًس هکبًیؿن ثی حؿی هَضؼی ضا ثیبى ًوبیس 

 زاًكجَ ثبیس ثشَاًسثی حؿی ّبی کوکی ضا ثیبى ًوبیس 

 اّذاف جشیی

 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا زوزکش کاهل زا خایاى کالس 

 ثیبى هکبًیؿن ضاُ ّبی افعایف هَفقیز ثالک هٌسیجل ٍ هبگعیال 

  قٌبذز ثی حؿی ّبی کوکی 
 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-11th Edition 
Ingle’s Endodontics 2008 هٌاتغ اغلی 

Endodontics principles and practice-4th edition هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز 

 ًحَُ زواس تا اسساد حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ خاًشدّن



 

 دارٍّای داخل کاًال
        دکسز افخوی 19/10/94

 ّذف کلی درس آقٌبیی زاًكجَیبى ثب زاضٍّبی زاذل کبًبل

 اًسظار هی رٍد داًطجَ تسَاًذ: 

  زض فطآیٌس یبززّی ٍ یبزگیطی قطکز ًوبیس 

 اّویز کبضثطز زاضٍّبی زاذل کبًبل ضا سَضیح زّس 

 هَاضز اًسیکبؾیَى اؾشفبزُ اظ زاضٍّبی زاذل کبًبل ضا قطح زّس 

  زاضٍّبی هرشلف زاذل کبًبل ضا ثكٌبؾس ٍ عطیقِ اثط ّط یک ضا ًبم

 ثجطز

 هؼبیت ٍ هعایبی کبضثطز ّط یک اظ زاضٍّب ضا قطح زّس 

 هطاحل ػولی قطاض زازى زاضٍ زضٍى کبًبل ضا قطح زّس 

 اّذاف جشیی

 آهادگی ،حضَر تِ هَقغ ّوزاُ تا زوزکش کاهل زا خایاى کالس 

داًطجَ تزای خاسخ تِ خزسص درتارُ هَضَػاذ زذریس ضذُ 

 درجلساذ گذضسِ

 ًیاسهٌذیْای اٍلیِ داًطجَ

 اّویز زاضٍ زضهبًی کبًبل ثیي جلؿبر زضهبًی 

 هَاضز اًسیکبؾیًَْبی زاضٍ زضهبًی کبًبل 

 قٌبذز اًَاع زاضٍّبی زاذل کبًبل، عطیقِ اثط، هعایب ٍ هؼبیت ّط کسام 

 ضٍـ قطاض زازى زاضٍّب زضٍى کبًبل 

 خالغِ  هحسَی درس

 رٍش زذریس ٍضدَیٌز ّوطاُ ثب ثحث ّبی سؼبهلیااضائِ ثب ح

Pathways of The pulp-11th Edition هٌاتغ اغلی 

Ingle’s Endodontics 2008 

Endodontics principles and practice-4th edition 
 هٌاتغ تزای هطالؼِ تیطسز

 حضَض ضٍظاًِ زض اسبق اؾبسیس اًسٍ

f-afkhami@tums.ac.ir 
 ًحَُ زواس تا اسساد

 

 

 

 اّذاف ٍ هحسَای درس در جلسِ ضاًشدّن


