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 درمان های رژنراتیو ضایعات استخوانی موضوع درس:

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 دکتر امیررضا رکن مدرس:

 هدف كلی:

 را بداند.دانشجو با استراتژی های رژنراتیو پریودونتال آشنا شده و بتواند موارد مناسب برای انجام این درمانها را انتخاب نموده و اصول آن 

 

 اهداف ویژه:

 دانشجو بتواند:

  .طبقه بندی انواع ضایعات استخوانی را بشناسد 

 .استراتژی های درمانی رژنراتیو پریودونتال را بشناسد 

 .عوامل موثر بر انتخاب استراتژی درمانی و عوامل موثر بر موفقیت و شکست درمان را توضیح دهد 

  ممبران ها ی مورد استفاده در رژنراسیون پریودونتال و موارد کاربرد هرکدام را بشناسد.انواع مواد پیوندی جایگزین استخوان و 

 .تکنیک های کاربردی در جراحی رژنراتیو )طرح فلپ، آماده سازی سطح ریشه، تکنیک بخیه و ...( را بشناسد و شرح دهد 
 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه
 

 :روش آموزشی

  سخنرانی با استفاده از نرم افزارpower point 

 )کوییز )جهت حضور و غیاب 
 

 :استفاده از سامانه مجازی دانشگاه

 خیر
 

 :نحوه ارزشيابی

 آزمون پایان ترم )سواالت چند گزینه ای(
 

 :نمره برای این مبحث

 نمره 1.25
 

 :نحوه محاسبه نمره كل

 کل نمره این مبحث از آزمون پایان ترم می باشد.

 

 :منابع آزمون )امتحان(

 Carranzaʹs Clinical Periodontology, 13th Edition, chapter63. 
 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 Lindhe Jan. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, sixth edition. Chapter 45 

 

 نحوه ارتباط با استاد:
 E-mail: arrokn@yahoo.com 
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