
 3پریودونتولوژی نظری طرح درس 

 مانهای اندودونتیک و پریودونتالارتباط متقابل در موضوع درس:

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 یدکتر سولماز اکبر مدرس:

 هدف كلی:

 را بشناسد.پریودونتال و روش درمان انها -الانواع ضایعات اندودونتال و اندودونتال برهم را بداند، دانشجو باید نحوه ارتباط و تاثیر انساج پریودونت
 

 اهداف ویژه:

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:

 ارتباط بین بافت پالپ و بافتهای پریودونوشیوم را توضیح دهند.  راه های 

 .توانایی افتراق ضایعات پریودونتال از اندودونتال را بدست آورد 

  پریودونتال را نام ببرد.-ضایعات اندودونتالانواع 

 پریو ثانویه را شرح دهد و نحوه درمان ان را توضیح دهد.-رادیو گرافیکی ضایعه اندو اولیه خصوصیات بالینی و 

  و نحوه درمان ان را توضیح دهد. ثانویه را شرح دهد اندو-اولیه پریوخصوصیات بالینی و رادیو گرافیکی ضایعه 

 پریو مرکب -ضایعه اندو ینی و رادیو گرافیکیخصوصیات بال(combined lesion)  را شرح دهد و نحوه درمان ان را توضیح

 دهد.

 آبسه پریودونتال و آبسه اندودونتال افتراق بگذارد و روند درمانی هر کدام را بداند. بین 
 

 عداد جلسات:ت

 یک جلسه
 

 روش آموزشی:
 power pointسخنرانی با استفاده از نرم افزار 

 

 سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 

 خیر
 

 نحوه ارزشيابی:

 آزمون پایان ترم )سواالت چند گزینه ای(
 

 نمره برای این مبحث:

 نمره 1.25
 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 مبحث از آزمون پایان ترم می باشد.کل نمره این 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Carranzaʹs Clinical Periodontology, 12th Edition, chapter 43. 

 اسالیدهای سر کالس 
 

 نابع برای مطالعه بيشتر:م

 

 



  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: soolmaz.akbari@gmail.com 
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