
 3طرح درس پریودونتولوژی نظری 

 جایگاه ایمپلنتهای دندانی در درمان بیمار موضوع درس:

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 دکتر سید حسین محسنی صالحی مدرس:

 هدف كلی:

 دونتال آشنا شود.ی در بیماران مبتال به بیماری پریودانشجو با انواع کاربردهای ایمپلنتهای دندان
 

 ویژه:اهداف 

 دانشجو بتواند:

 .اصول کلی ارزیابی بیماران کاندید درمان ایملنتهای دندانی را فرا بگیرد 

 .ریسک فاکتورهای درمان ایمپلنت را نام ببرد 

 .موارد کاربرد ایمپلنتهای تک واحدی و چند واحدی ساده )بدون نیاز به آگمنتاسیون و جراحی های پیشرفته( را بداند 

  پیچیده )انواع سینوس لیفت و پیوندهای استخوانی و بافت نرم( را فرابگیرد.کاربرد جراحی های 
 

 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:

 کل نمره این مبحث از آزمون پایان ترم می باشد.
 

 منابع آزمون )امتحان(:

  عنوان شده در کالساسالیدها و مطالب 

 Carranzaʹs Clinical Periodontology, 12th Edition, chapters 75, 78, 79, 80. 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: salehimo@tums.ac.ir 
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