
 3طرح درس پریودونتولوژی نظری 

  ارتباط متقابل درمانهای پریودونتال و رستوراتیو موضوع درس:

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 دکتر حوری اصل روستا مدرس:

 هدف كلی: 

نموده و انواع تکنیک های موجود در دانشجو هدف از برقراری سالمت پریودونتال قبل از درمانهای رستوراتیو از نظر سالمت و زیبایی را درک 

 این زمینه را قراگیرد.
 

 اهداف ویژه:

 دانشجو بتواند:

 نماید.درک  فلسفه درمان های پریودونتال پره پروستتیک را از نظر لزوم برقراری سالمت، ریتنشن، زیبایی 

  بیماران توضیح دهد.توالی درمان را در این 

  جراحی و جراحی را نام ببرد.انواع درمانهای پره پروستتیک غیر 

 .ویژگی های یک رستوریشن مناسب از نظر تاثیر بر پریودونشیوم را توضیح دهد 

 .اصول کنارزدن لثه با استفاده از نخ کنارزننده را توضیح دهد 

 .انواع پونتیک و ویژگی های هریک را توضیح دهد 
 

 تعداد جلسات

 یک جلسه
 

 روش آموزشی:
 کالس وارونه

 

 :استفاده از سامانه مجازی دانشگاه

 بله

 

 نحوه ارزشيابی:

 در سامانه نوید ارائه تکلیف 

 آزمون پایان ترم 

 

 نمره برای این مبحث:

 نمره 1.2

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 0.4 نمره تکلیف ارائه شده در سامانه نوید 

 0.8 نمره آزمون پایان ترم 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس 

  70و  69کتاب پریودنتولوژی بالینی کارانزا  فصول. 

 



 منابع برای مطالعه بيشتر:

 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: roosta.hoori@gmail.com 

 Tel: 09125470342 
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