
 3پریودونتولوژی نظری طرح درس 

 اصول کلی جراحی پریودونتال موضوع درس:

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 دکتر حوری اصل روستامدرس: 

 هدف كلی: 

اصول آماده سازی بیمار برای جراحی های پریودونتال از نظر آماده سازی موضع جراحی و آماده سازی روانشناختی و ابزار و وسایل الزم  دانشجو

 را فراگیرد. و آناتومی جراحی های پریودونتالبرای جراحی های پریودونتال 

 

 اهداف ویژه:

 دانشجو بتواند:

  های پریودونتال الزم االجراست، نام برده و توضیح دهد.مراحلی را که قبل از شروع فاز جراحی 

 .اصول و روش های کنترل عفونت را توضیح دهد 

 ( مشکالت و عوارضcomplications.احتمالی در حین یا پس از جراحی پریودونتال و روش کنترل هریک را فراگیرد ) 

 .مراقبت های پس از جراحی را فراگرفته و شرح دهد 

  دونتال را همراه با روش کاربرد آنها توضیح دهد.واستفاده در هریک از مراحل جراحی پریابزارهای مورد 

 .لندمارک های آناتومیک مهم فک باال و پایین را از نظر جراحی های پریودونتال فراگیرد 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
 power point سخنرانی 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 1.2

 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 کل نمره این مبحث از آزمون پایان ترم می باشد.

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Carranzaʹs Clinical Periodontology 2019, 13th Edition, chapter 59 . 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 

 



 نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: roosta.hoori@gmail.com 

 Tel: 09125470342 
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