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 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 پریودنتولوژی

 

 مسئول درس:

 دکتر افشین خورسند

 

 پیش نیاز:

 1 نظری پریودنتولوژی واحد گذراندن
 

 اهداف کلی:

 و عالیم  شناخت ، میکروبی پالک کنترل روشهای انواع انجام مهارت و شناخت کسب  جرمگیری، ازقلمهای استفاده و شناخت مهارت کسب

 پریودونتال بیماریهای بالینی های نشانه

 

  اهداف اختصاصی:
 

 :حیطه شناختی 

o بشناسد درستی به را پریودونتال چارت و پرونده تشکیل های آیتم. 

o بشناسد خوبی به را پریودونتال بیماریهای های ونشانه یمالع. 

o 4 در تغییراتC بداند بیماری و سالمت در را لثه. 

o بشناسد را زدن مسواک روشهای این از یک هر کاربرد موارد و بداند را زدن مسواک روشهای و مسواک انواع. 

o بداند را کدام هر تجویز موارد و دندانی بین پالک کنترل وسایل انواع. 

o بداند را کدام هر تجویز موارد و ها دهانشویه انواع. 

o الزم سیستمیک بیماران پریودونتال درمان در که را مالحظاتی و پریودونتال های بیماری و سیستمیک بیماری انواع بین ارتباط 

 .دهد توضیح و بداند است،

o از اعم پریودونتال قلمهای انواعexploratory instruments ، scaling instruments و polishing instruments را 

 .بشناسد

o اصول (rationale) بداند را ها اسکیلر سیکل و گریسی یونیورسال، جرمگیری قلمهای با کار. 

 

 :حیطه رفتاری  

o  بتواند میزان پالک ایندکسO leary گروهی هایش تعیین کند. را بر روی یکی از هم 

o ( را به صورت  4انواع روشهای مسواک زدن )عملی بر روی مدل به درستی انجام دهد.روش اصلی 



o روش صحیح نخ کشیدن را بر روی مدل نشان دهد. 

o .روش صحیح کاربرد انواع وسایل بین دندانی را بر روی مدل نشان دهد 

o .براساس نمای بالینی لثه ها بتواند روش مناسب مسواک زدن ان مورد را انتخاب کند و دالیل انتخاب خود را شرح دهد 

o نسخه دارویی با رعایت اصول بنویسید. بتواند یک 

o  بتواند یک درخواست مشاوره با پزشک مربوطه در مورد یک بیمارsystemic compromised .با رعایت اصول بنویسد 

o .بتواند یک درخواست آزمایش با رعایت اصول بنویسید 

o .روش صحیح دست گرفتن قلم پریودونتال را عمال نشان دهد 

o هانی را بر روی مدل انجام دهد.انواع رست های داخل د 

o .بتواند قلمهای جرمگیری یونیورسال، گریسی و سیکل اسکیلر ها از هم افتراق دهد 

o  نحوه صحیح جرمگیری باScaler .را بر روی مدل انجام دهد 

o .نحوه صحیح جرمگیری با قلمهای جرمگیری یونیورسال را بر روی مدل انجام دهد 

o  جرمگیری گریسی را بر روی مدل انجام دهد.نحوه صحیح جرمگیری با قلمهای 

o )یک مورد پرونده و چارت کامل پریودونتال را به درستی تکمیل نماید. )بر روی همگروهی خود 

o .بر روی همگروهی خود جرمگیری با قلم های دستی را با رعایت اصول صحیح انجام دهد 

o ستی رعایت نماید.اصول کنترل عفونت را در هنگام کار بر روی همگروهی خود به در 

o  تمام فعالیت های انجام شده در یک شیفت کاری را در پایان شیفت در الگبوک خود ثبت نموده و به تایید و امضاء استاد راهنما

 برساند.

 

 :حیطه عاطفی  

o .دانشجو بتواند به شان و منزلت بیمار خود احترام بگذارد 

o  احترام رفتار کند.دانشجو بتواند با پرسنل، اساتید و بیماران با 

o .همواره با روپوش سفید پاکیزه و در مورد خانم ها با پوشش مناسب و پاکیزه در بخش حضور داشته باشند 

o .در بحث های گروه کوچک فعاالنه شرکت کند و توانایی ابراز عقیده و دفاع از تشخیص یا طرح درمان پیشنهادی را تقویت نماید 

 

 موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:تعداد جلسات، اسامی مدرسین، 

 جلسه 8

 دکتر سیده نینا روزمه - دکتر حوری اصل روستا - دکتر سولماز اکبری - دکتر سیامک یعقوبی -دکتر افشین خورسند 

 

 برنامه حضور اساتید جهت آموزش این واحد به ترتیب زیر است:

 کنترل پالک دکتر افشین خورسند جلسه اول

 بیماری های سیستمیک اکبریدکتر سولماز  جلسه دوم

 چارتینگ و یافته های بالینی دکتر ندا مسلمی جلسه سوم

 اینسترومنت ها دکتر حوری اصل روستا جلسه چهارم

 اینسترومنتیشن دکتر سیامک یعقوبی جلسه پنجم

 1کار عملی  دکتر ندا مسلمی جلسه ششم

 2کار عملی  دکتر حوری اصل روستا جلسه هفتم

 آزمون نهایی گروه اساتید جلسه هشتم

 

 روش های تدریس:

  آموزش در گروه کوچک وcase based learning  



 دمونستریشن توسط استاد 

 اموزش دور میز 

 کار عملی تحت نظر استاد 

 

 وظایف دانشجو:

 .دانشجو بتواند با پرسنل، اساتید و بیماران با احترام رفتار کند 

  رعایت اصول کنترل عفونت بداند.در مورد تمام بیماران خود را ملزم به 

 همواره با روپوش سفید پاکیزه و در مورد خانم ها با پوشش مناسب و پاکیزه در بخش حضور داشته باشند 

 .در کارگروهی کالسی مشارکت فعال داشته باشد 

 .در جلسات کار عملی در زمان مقرر و بدون تاخیر در بخش حضور داشته باشد 

 

 وظایف استاد:

  تا پایان شیفت کاری در بخش حضور داشته باشد.از شروع 

 .همواره بر تمامی مراحل معاینه و درمان همگروهی توسط دانشجو نظارت کند 

 .دانشجویان برای رفع اشکال، به استاد دسترسی داشته باشد 

 .در برنامه ارزشیابی دانشجویان مشارکت کند 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

، پرسش و پاسخ رودر الینی و تصاویر پاور پوینت هستندت ایستگاهی، ازمون کتبی که سواالت به صورت کیسهای بآزمون پایان ترم که به صور

 نمره( 20رو استاد و دانشجو برگزار میگردد. )

 

  مقررات:

  داشته باشد. 50دانشجو موظف است در تمامی جلسات کارگاهی شرکت فعال داشته باشد و در بحث و فعالیت گروهی شرکت 

  امکان غیبت وجود ندارد در صورت غیبت موجه، دانشجو موظف است با هماهنگی استاد مربوطه در جلسه جبرانی همان مبحث شرکت

 .کند

  عملکرد دانشجویان از نظرنظم و آراستگی ظاهر، رعایت اصول کنترل عفونت و ارتباط با پرسنل و بیماران توسط پرسنل اتاق استریل

 نمره از نمره پایان ترم کسر می شود. 2کنترل شده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور تا تحت نظر دکتر اکبری 

 

  حد مجاز غیبت:

 با هرگونه غیبت )موجه یا غیر موجه( طبق قوانین آموزش دانشکده برخورد خواهد شد.

 

 قوانین نمره دهی:

 حاصل می شود.که از جمع بندی نمرات تمام آیتم های فوق  12: حداقل نمره قبولی کل

 

 منابع:

 Carranzaʹs Clinical Periodontology, 13th Edition, chapters 5, 14, 32, 39, 47, 48, 50 
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