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 مسئول درس:
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 پیش نیاز:

 2و 1کسب نمره قبولی درس پریودنتولوژی نظری 
 

 اهداف کلی:

 : 2انتظار می رود دانش آموخته واحد پریودنتولوژی نظری 

  اصول آماده سازی بیمار برای جراحی های پریودونتال، اهداف فاز جراحی های پریودونتال و روش های ارزیابی موفقیت درمان های

 جراحی را بشناسد.

  و مشکالت موکوژنژیوال و تکنیک های جراحی مربوطه، اهداف و تکنیک های هریک را  روش های جراحی رزکتیو و رژنراتیوانواع

 بشناسد.

 رستوراتیو را -پریودونتال و پریودونتال-پریودونتال، ارتودونتیک-اصول ارتباط درمانهای بین رشته ای از قبیل درمانهای اندودونتیک

 بداند و بتواند در موارد الزم، طرح درمان ارائه دهد.

 جایگاه ایمپلنتهای دندانی در درمان بیماران آشنا شود. با 

 کند.را برنامه ریزی  4ار برنامه فاز اهمیت درمانهای نگهدارنده پریودونتال و زمان بندی و اجزاء آن را بداند و برای هر بیم 

 

  اهداف اختصاصی:
 

 :حیطه شناختی 

 دانشجویان باید در پایان دوره بتوانند:

o  پریودونتال را به خوبی -ارتباط بیماری های اندودونتیک را بر سالمت پریودونتال توضیح داده، ضایعات اندودونتیکتاثیر متقابل و

 بشناسد و طرح درمان مناسب را ارائه دهد.

o .تاثیر متقابل درمانهای ارتودونتیک و پریودونتال را بشناسد و توالی طرح درمان الزم را ارائه دهد 

o ی پریودونتال را بشناسدو اصول آماده سازی بیمار را برای جراحی پریودونتال بداند.هدف از درمانهای جراح 

o .انواع فلپ های پریودونتال و انواع بخیه های با کاربرد در جراحی های رزکتیو و رژنراتیو را بشناسد و موارد کاربرد هریک را بداند 

o ترل هریک را توضیح دهد.عوارض احتمالی پس از جراحی پریودونتال را بشناسد و روش کن 

o  انواع روش های اصالح کانتور استخوان در جراحی های رزکتیو اعم از کاهش عمق پاکت یا جراحی های افزایش طول تاج



 کلینیکی دندان بشناسد و توضیح دهد.

o  های مورد استفاده را اصول جراحی های رژنراتیو استخوان جهت بازسازی دیفکتهای پریودونتال و انواع مواد پیوندی و ممبران

 بشناسد.

o .انواع مشکالت موکوژنژیوال را بشناسد و روشهای جراحی الزم برای اصالح هریک را به اختصار بیان کند 

o .ارتباط متقابل درمانهای پریودونتال و رستوراتیو را بشناسد و فلسفه و اصول درمانهای پیش پروتزی را بداند 

o مان جامع بیماران آشنا شود و اصول کلی درمانهای متکی بر ایمپلنتهای دندانی را فرابگیرد. با کاربرد ایمپلنتهای دندانی در در 

o .فلسفه درمانهای حمایتی پریودونتال و اصول و زمان بندی این درمانها را بداند 

 

 :حیطه رفتاری  

 

 

 :حیطه عاطفی  

o - ،اندودونتیک و ارتودونتیک را درک کند.اهمیت ارتباط متقابل درمانهای پریودونتال و درمان های رستوراتیو 

o  جراحی های پریودونتال( را درک کند، موارد تجویز این درمانها را به درستی بداند و از انجام جراحی در موارد  2اهمیت فاز(

 غیرضروری پرهیز کند.

o  و درمانهای نگهدارنده را بپذیرد و خود را در این مورد متعهد بداند. 4لزوم انجام فاز 

o  بحث های کالس شرکت فعال داشته باشد.در 

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 جلسه 16

 

 روش های تدریس:

 دسترسی به محتوای الکترونیکی کالس )سامانه نماد(، بحث کالسی و ابزار مولتی مدیاسخنرانی، کالس وارونه، 

 

 وظایف دانشجو:

 اکبری دکتر ارتباط بیماری های اندودونتیک و پریودونتال 29/11/97

 روستادکتر  فلسفه و اصول و جراحی های پریودنتال و آناتومی جراحی 6/12/97

 دکتر پاک نژاد پریودنتال انواع فلپ 13/12/97

 مسلمیدکتر  عوارض پس از جراحی و رفع حساسیت ,تکنیک های بخیه و پانسمان 20/12/97

 دکتر مسلمی عوارض پس از جراحی 19/1/98

 دکتر کدخدا ضایعات استخوانی resectiveدرمان های  26/1/98

 رکندکتر  درمان های رژنراتیو ضایعات استخوانی 2/2/98

 روزمهدکتر  درمان ضایعات فورکیشن و مشکالت آن در پریو 9/2/98

 روستا دکتر رابطه پریو و پروتز و اشاره به اسپلنت ها 16/2/98

 صالحیدکتر  آماده سازی پریودنشیوم جهت درمان های رستورایتیو 23/2/98

 دکتر صالحی جایگاه ایمپلنت های دندانی در درمان 30/2/98

 خورسنددکتر  تاج کلینیکیافزایش طول  6/3/98

 یعقوبیدکتر  ( 1مشکالت موکوژنژیوال )  13/3/98

 یعقوبیدکتر  ( 2مشکالت موکوژنژیوال )  20/3/98

 خورسنددکتر  پریو -ارتباط ارتو  27/3/98

 دکتر اکبری درمان های نگهدارنده پریودونتال و ایمپلنت 3/4/98



 شرکت فعال در کالس و بحث های گروهی 

 مطالعه منابع معرفی شده در کالس 

 انجام تکالیف در جلسات مجازی 

 پیش مطالعه منابع معرفی شده در جلسه کالس وارونه 

 شرکت در جلسه آزمون مطالعه منابع معرفی شده و 

 

 وظایف استاد:

 کالس در کافی مطالعه با و موقع به حضور 

 گروهی های بحث در دانشجویان دادن مشارکت و سرفصل با مرتبط سواالت طرح 

 امتحان جلسه در حضور 

 سواالت و اشکاالت رفع برای استاد به دانشجو دسترسی 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

  نمره 0.4مجازی و ارائه تکالیف                                                               شرکت فعال در کالسهای 

 نمره 19.6                                          )آزمون کتبی چهارگزینه ای(                      آزمون پایان دوره 

 

  مقررات:

 

 

  حد مجاز غیبت:

 جلسه به معنای حذف درس خواهد بود. 4غیبت بیشتر از طبق قوانین آموزشی، 

 

 قوانین نمره دهی:

 می باشد. 12حداقل نمره قبولی 

 

 منابع:

 Carranzaʹs Clinical Periodontology, 12th Edition 


	طرح دوره
	نام درس:
	پریودنتولوژی نظری 3
	نحوه ارائه درس:
	نظری
	تعداد واحد:
	1 واحد
	گروه های آموزشی ارائه دهنده:
	گروه پریودنتولوژی
	مسئول درس:
	دکتر افشین خورسند
	a_afshin_khorsand@yahoo.com
	پیش نیاز:
	کسب نمره قبولی درس پریودنتولوژی نظری 1و 2
	اهداف کلی:
	انتظار می رود دانش آموخته واحد پریودنتولوژی نظری 2 :
	 اصول آماده سازی بیمار برای جراحی های پریودونتال، اهداف فاز جراحی های پریودونتال و روش های ارزیابی موفقیت درمان های جراحی را بشناسد.
	 انواع روش های جراحی رزکتیو و رژنراتیو و مشکلات موکوژنژیوال و تکنیک های جراحی مربوطه، اهداف و تکنیک های هریک را بشناسد.
	 اصول ارتباط درمانهای بین رشته ای از قبیل درمانهای اندودونتیک-پریودونتال، ارتودونتیک-پریودونتال و پریودونتال-رستوراتیو را بداند و بتواند در موارد لازم، طرح درمان ارائه دهد.
	 با جایگاه ایمپلنتهای دندانی در درمان بیماران آشنا شود.
	 اهمیت درمانهای نگهدارنده پریودونتال و زمان بندی و اجزاء آن را بداند و برای هر بیمار برنامه فاز 4 را برنامه ریزی کند.
	اهداف اختصاصی:
	 حیطه شناختی:
	دانشجویان باید در پایان دوره بتوانند:
	o تاثیر متقابل و ارتباط بیماری های اندودونتیک را بر سلامت پریودونتال توضیح داده، ضایعات اندودونتیک-پریودونتال را به خوبی بشناسد و طرح درمان مناسب را ارائه دهد.
	o تاثیر متقابل درمانهای ارتودونتیک و پریودونتال را بشناسد و توالی طرح درمان لازم را ارائه دهد.
	o هدف از درمانهای جراحی پریودونتال را بشناسدو اصول آماده سازی بیمار را برای جراحی پریودونتال بداند.
	o انواع فلپ های پریودونتال و انواع بخیه های با کاربرد در جراحی های رزکتیو و رژنراتیو را بشناسد و موارد کاربرد هریک را بداند.
	o عوارض احتمالی پس از جراحی پریودونتال را بشناسد و روش کنترل هریک را توضیح دهد.
	o انواع روش های اصلاح کانتور استخوان در جراحی های رزکتیو اعم از کاهش عمق پاکت یا جراحی های افزایش طول تاج کلینیکی دندان بشناسد و توضیح دهد.
	o اصول جراحی های رژنراتیو استخوان جهت بازسازی دیفکتهای پریودونتال و انواع مواد پیوندی و ممبران های مورد استفاده را بشناسد.
	o انواع مشکلات موکوژنژیوال را بشناسد و روشهای جراحی لازم برای اصلاح هریک را به اختصار بیان کند.
	o ارتباط متقابل درمانهای پریودونتال و رستوراتیو را بشناسد و فلسفه و اصول درمانهای پیش پروتزی را بداند.
	o با کاربرد ایمپلنتهای دندانی در درمان جامع بیماران آشنا شود و اصول کلی درمانهای متکی بر ایمپلنتهای دندانی را فرابگیرد.
	o فلسفه درمانهای حمایتی پریودونتال و اصول و زمان بندی این درمانها را بداند.
	 حیطه رفتاری:
	 حیطه عاطفی:
	o -اهمیت ارتباط متقابل درمانهای پریودونتال و درمان های رستوراتیو، اندودونتیک و ارتودونتیک را درک کند.
	o اهمیت فاز 2 (جراحی های پریودونتال) را درک کند، موارد تجویز این درمانها را به درستی بداند و از انجام جراحی در موارد غیرضروری پرهیز کند.
	o لزوم انجام فاز 4 و درمانهای نگهدارنده را بپذیرد و خود را در این مورد متعهد بداند.
	o در بحث های کلاس شرکت فعال داشته باشد.
	تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:
	16 جلسه
	روش های تدریس:
	سخنرانی، کلاس وارونه، دسترسی به محتوای الکترونیکی کلاس (سامانه نماد)، بحث کلاسی و ابزار مولتی مدیا
	وظایف دانشجو:
	 شرکت فعال در کلاس و بحث های گروهی
	 مطالعه منابع معرفی شده در کلاس
	 انجام تکالیف در جلسات مجازی
	 پیش مطالعه منابع معرفی شده در جلسه کلاس وارونه
	 مطالعه منابع معرفی شده و شرکت در جلسه آزمون
	وظایف استاد:
	 حضور به موقع و با مطالعه کافی در کلاس
	 طرح سوالات مرتبط با سرفصل و مشارکت دادن دانشجویان در بحث های گروهی
	 حضور در جلسه امتحان
	 دسترسی دانشجو به استاد برای رفع اشکالات و سوالات
	روش های ارزیابی دانشجو:
	 شرکت فعال در کلاسهای مجازی و ارائه تکالیف                                                               0.4 نمره
	 آزمون پایان دوره (آزمون کتبی چهارگزینه ای)                                                               19.6 نمره
	مقررات:
	حد مجاز غیبت:
	طبق قوانین آموزشی، غیبت بیشتر از 4 جلسه به معنای حذف درس خواهد بود.
	قوانین نمره دهی:
	حداقل نمره قبولی 12 می باشد.
	منابع:
	 Carranzaʹs Clinical Periodontology, 12th Edition

