
 3طرح درس پریودونتولوژی نظری 

 درمانهای نگهدارنده پریودونتال موضوع درس:

 پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 دکتر سولماز اکبری مدرس:

 هدف كلی: 

 ، زمان انجام و اعمال درمانی در این فاز را بداند.درمان های نگهدارنده پریودونتال دانشجو باید فلسفه
 

 اهداف ویژه:

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:

 علت نیاز به درمان های نگهدارنده پریودنتال را توضیح دهد. 

 .ترتیب صحیح فاز های درمانی را شرح دهد 

 را توضیح دهد پریودونتال عالیم و علل عود کردن بیماری . 

 را شرح دهد.بر حسب نیاز به درمانهای مراقبتی پریودونتال  طبقه بندی بیماران بعد از درمان 

 را شرح دهد. هبیماران مراجعه کننده جهت درمان های پریودنتال نگهدارندبرای رادیوگرافی  نحوه درخواست و زمانبندی 

 درمانی در جلسه پروسه maintenance recall .را توضیح دهد 

 توسط دندانپزشک عمومی را شرح دهد. یودونتیستپر موارد ارجاع بیمار به متخصص 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
 power pointسخنرانی با استفاده از نرم افزار 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:
 ترم )سواالت چند گزینه ای( آزمون پایان

 

 نمره برای این مبحث:

 نمره 1.2

 

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

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  اسالیدهای کالس 

 Carranzaʹs Clinical Periodontology, 12th Edition, chapter 69. 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:
 



 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: soolmaz.akbari@gmail.com 
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