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 آماده سازی پریودونشیوم برای درمانهای رستوراتیو موضوع درس:

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 دکتر سید حسین صالحی مدرس:

 هدف كلی:

 آشنایی دانشجویان با تکنیک های جراحی آماده سازی ریج بی دندانی برای دریافت پروتز

 

 اهداف ویژه:

 :دانشجویان بتوانند

  و یا بازسازی لثه کراتینیزه چسبنده در دندانهای طبیعی و ایمپلنتهای دندانی توضیح دهند.اهمیت حفظ 

  روشهای جراحی بافت نرم جهت افزایش عرض لثه کراتینیزه در اطراف دندان طبیعی و ایمپلنتهای دندانی را نام برده و مختصرا توضیح

 دهند.

 در اطراف ایمپلنتهای دندانی را به اختصار توضیح دهد. روشهای جراحی بافت نرم جهت افزایش ضخامت بافت نرم 

 .روش های جراحی آگمنتاسیون ریج بی دندانی جهت قرار گیری پونتیک و هدف و فلسفه هریک را به اختصار توضیح دهد 

 

 تعداد جلسات:

 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

 

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

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدها و مطالب عنوان شده در کالس 

 Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th Edition, chapters  

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 

 



 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: salehimo@tums.ac.ir 
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