
 3طرح درس پریودونتولوژی نظری 

 درگیری فورکیشن و راه های درمان آن موضوع درس:

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 سیده نینا روزمه مدرس:

 هدف كلی: 

  تشخیص داده و راه های درمان آنها را فرا گیرد.ضایعات مرتبط با فورکا را دانشجو بتواند 

 

 اهداف ویژه:

 دانشجو بتواند:

 انتظار می رود در پایان کالس بتواند:از دانشجو 

 .عوامل اتیولوژیک ایجاد درگیری های فورکا را نام ببرد 

 .نحوه تشخیص و طبقه بندی انواع درگیری های فورکا را شرح دهد 

 .عوامل موثردر ایجاد درگیری های فورکا را نام ببرد 

 .درمان های غیر جراحی درگیری های فورکا را شرح دهد 

  جراحی درگیری های فورکا را شرح دهد.درمان های 
 

 عداد جلسات:ت

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
 power point سخنرانی 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 1.25

 

 كل:نحوه محاسبه نمره 
 کل نمره این مبحث از آزمون پایان ترم می باشد.

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Carranzaʹs Clinical Periodontology, 12th Edition, chapter 64 

 Lindhe Jan, Clinical periodontology and implant dentistry, 6th Edition, chapter 39  

 

 نابع برای مطالعه بيشتر:م

 

 

 با استاد: نحوه ارتباط

 E-mail: ninarouzmeh@yahoo.com 

 Tel: 09123881325 

mailto:ninarouzmeh@yahoo.com
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