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 اصول جراحی استخوان  موضوع درس:

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

  زینب کدخدا دکتر  مدرس:

 هدف كلی:

 .استخوانی شود را بشناسد دیفکت هایکه منجر به تصحیح  ان را به صورت کاهشیجراحی پریودنتال و تصحیح استخو دانشجو

 

 اهداف ویژه:

 :دانشجو بتواند

  استخوانی را تشخیص دهددیفکت های. 

 را در جراحی انسیژن اصول طراحی فلپ و دادنresective  استخوان بداند. 

 ( در جراحی مرحله 4مراحل جراحی استخوان )resective را بشناسد. 

 جراحی را نسبت به جراحی استخوان مزایا و معایب این regeneretive توضیح دهد. 

  موارد تجویز و عدم تجویز جراحی استخوانresective را توضیح دهد. 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
 power pointسخنرانی با استفاده از نرم افزار 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 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, 12th Edition, chapter 60 

 Resective osseous surgery  

 

 نابع برای مطالعه بيشتر:م

 

 



 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: zkadkhoda@sina.tums.ac.ir 
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