
 3طرح درس پریودونتولوژی نظری 

 عوارض پس از جراحی و رفع حساسیتموضوع درس: 

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 ندا مسلمیدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

 عوارض پس از جراحی پریودنتال را بشناسد و علت و أنواع روش های مقابله با رفع حساسیت دندان را بداند. دانشجو

 

 ویژه:اهداف 

 دانشجو بتواند:

 .انواع عوارض پس از جراحی پریودنتال را نام ببرد 

 .روش های پیشگیری و مدیریت انواع عوارض پس از جراحی پریودنتال را توضیح دهد 

 دستورات پس از جراحی پریودنتال را لیست کند . 

 علل شایع بروز حساسیت ریشه دندان را نام برد . 

 دندان را لیست کند. حساسیت رفع با مقابله های روش نواعا 

 

 عداد جلساتت

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
 سخنرانی

 

 :استفاده از سامانه مجازی دانشگاه

 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:
 آزمون پایان ترم

 

 نمره برای این مبحث:

 نمره 1.2

 

 نمره كل:نحوه محاسبه 
 نمره آزمون پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس 

  ۵۵ل فص م12ویرایش کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا. 

 

 نابع برای مطالعه بيشتر:م

 



 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: neda_moslemi@yahoo.com 

 Tel:09128985838 
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