
 3طرح درس پریودونتولوژی نظری 

  انواع فلپ پریودنتال موضوع درس:

 پریودنتولوژی  گروه آموزشی:

 دکتر مژگان پاک نژادمدرس:

 هدف كلی: 

 .موجود در این زمینه را فرا گیرددانشجو هدف از انجام فلپ های پریودنتال را درک نموده و انواع تکنیک های 

 

 ویژه:اهداف 

 دانشجو بتواند :

 نجام فلپ پریودنتال را درک نماید.فلسفه و هدف از ا 

 تال و کاربرد آن ها را توضیح دهد.انواع برش های پریودن 

 ودنتال و کاربرد هریک را شرح دهد.طبقه بندی فلپ های پری 

  جراحی فلپ را بیان نماید.اصول 

 ن فلپ و نگه داشتن آن را شرح دهد.روش بلند کرد 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه 

 

  روش آموزشی:

  اسالید 

  سخنرانی 

  پرسش و پاسخ در کالس 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر 

 

  نحوه ارزشيابی:

 آزمون پایان ترم 

 

 نمره برای این مبحث:

 نمره  2/1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 آزمون پایان ترم 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  اسالید های کالس 

 60فصل  -چاپ سیزدهم کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 



 

   نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: mpaknejad@tums.ac.ir 
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