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  اهداف اختصاصی:
 

 :حیطه شناختی 

o .عالئم بالینی و رادیوگرافیک پریودونتیت را بشناسد 

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

o  مالیم تا متوسط را تفسیر نماید.یافته های بالینی و رادیوگرافیک بیمار پریودونتیت 

o ی فوق و تاریخچه سالمت سیستمیک و پریودونتال بیمار، تشخیص پریودونتال و پروگنوز بیماری را توضیح داده بر اساس یافته ها

 و ثبت نماید.

o دهد. چهار مرحله درمان پریودونتال را بشناسد و توالی انهارا بداند و برای بیماران خود طرح درمان جامع ارائه 

o  اصول(principles) .کار با وسایل جرمگیری اولتراسونیک را بداند 

o دهد.( ارائه 4تا 1مبتال به ژنژیویت متوسط تا شدید، طرح درمان جامع )فاز  برای بیمار 

o  دهد. ( ارائه4تا 1تا متوسط، طرح درمان جامع )فاز برای بیمار مبتال به پریودونتیت مالیم 

o  سایر گروه های تخصصی را به درستی تشخیص دهد.موارد لزوم مشاوره با 

o .ارتباط وضعیت پریودونتال با سالمت سیستمیک بیمار را تفسیر نماید 

o .مالحظات درمان پریودونتال را در بیماران مبتال به بیماریهای سیستمیک را بیان کند 

o .اندیکاسیون های جراحی های پریودونتال رزکتیو را بشناسد 

 

 :حیطه رفتاری  

o مورد تمام بیماران اصول کنترل عفونت را به درستی رعایت نماید. در 

o  بیمار مبتال به ژنژیویت متوسط تا شدید یا یک بیمار پریودونتال مبتال به بیماری سیستمیک پرونده و چارت  1در مورد



 پریودونتال را به درستی تکمیل نماید.

o  ده و چارت پریودونتال را به درستی تکمیل نماید.، پرونپریودونتیت مالیم تا متوسطبیمار مبتال به  2در 

o .در مورد بیماران فوق، یافته های رادیوگرافیک را به درستی ثبت نموده و تفسیر نماید 

o ساس رکورد های بالینی، رادیوگرافی و تاریخچه و وضعیت سیستمیک بیماران فوق، بیماری پریودونتال را به درستی تشخیص برا

 و تک دندان بیمار را مشخص نماید.داده و پروگنوز کلی 

o بیمار ان را به طور کامل انجام دهد. )انجام درمان با قلمهای  1بیمار فوق، طرح درمان جامع ارائه داده و درمان فاز  3در مورد

 اولتراسونیک منوط به صالحدید استاد مربوطه می باشد(.

o مار و وضعیت پریودونتال وی آموزش دهد.روش های صحیح کنترل پالک را براساس توانایی های خاص هر بی 

o  پالک ایندکس هر بیمار را براساس ایندکسOleary .ثبت نماید و در جلسات فالوآپ پیگیری نماید 

o  ( را برای بیماران خود برنامه ریزی کرده و اجرا نماید.4فاز نگهداری )فاز 

o  تخصصی حضور یابد و پس از پایان جراحی، شرح عمل را در حداقل یک مورد جراحی پریودونتال، به عنوان کمک جراح در بخش

 به طور دقیق ثبت نموده و به تایید و امضاء دستیارتخصصی و استاد برساند.

o .در مورد دو بیمار خود، مشاوره های الزم با سایر بخش های تخصصی را انجام داده و نتیجه مشاوره را در پرونده بیمار ثبت نماید 

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

 برساند.

 

 :حیطه عاطفی  

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

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

o  خود را ملزم به رعایت اصول کنترل عفونت بداند و سایر دانشجویان را نیز تشویق به رعایت این اصول در مورد تمام بیماران

 نماید.

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

o ام مشاوره بیمار را همراهی کند.در طرح درمان بیمار، مشاوره با سایر بخش ها را لحاظ کرده و در انج 

o  درمانهای(اجرای طرح درمان بیمارteam work ).را پیگیری نماید 

o .به منظور آرامش فکری بیمار و اطمینان خاطر، اطالعات تماس خود را در اختیار بیمار گذاشته و از وضعیت بیمار مطلع باشد 

 

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

 جلسه 10

دکتر  -دکتر ندا مسلمی -دکتر امیررضا رکن -دکتر مژگان پاکنژاد -دکتر زینب کدخدا -دکتر سید حسین صالحی -دکتر افشین خورسند

 دکتر سیده نینا روزمه -دکتر حوری اصل روستا -سولماز اکبری

 

 برنامه حضور اساتید در بخش طبق جدول زیر است:

 روستا دکتر - دکتر پاک نژاد شنبه

 دکتر روستا - دکتر کدخدا  -دکتر خورسند یکشنبه

 دکتر صالحی - دکتر اکبری دوشنبه

 دکتر حیدری - دکتر مسلمی سه شنبه

 دکتر روزمه - دکتر خورسند چهارشنبه

 

 روش های تدریس:

 دمونستریشن توسط استاد 

 ( مشاهدهobservation) 

 کار عملی تحت نظر استاد 



 

 وظایف دانشجو:

 .دانشجو بتواند به شان و منزلت بیمار خود احترام بگذارد 

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

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

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

 .در طرح درمان بیمار، مشاوره با سایر بخش ها را لحاظ کرده و در انجام مشاوره بیمار را همراهی کند 

  درمانهای(اجرای طرح درمان بیمارteam work ).را پیگیری نماید 

  نماید.درتمام مراحل برنامه ریزی طرح درمان بیماران و اجرای آن با استاد خود هماهنگی و مشورت 

 اولیه بیماران توسط اساتیدحضور فعال داشته باشد و در تکمیل ریکوارمنت الزم، پیگیر باشد. در تمام مراحل معاینه 

 

 وظایف استاد:

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

  توسط دانشجو نظارت کند. بیمارانهمواره بر تمامی مراحل معاینه و درمان 

  برای رفع اشکال، به استاد دسترسی داشته باشد.دانشجویان 

 .در برنامه ارزشیابی دانشجویان مشارکت کند 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 ( 2آزمون ورود به بخش در روزهای نخستین شروع ترم )نمره 

 ( 3آزمون خروج از بخش در روزهای پایانی ترم )نمره 

  ارزیابی عملکرد دانشجو با روشDOPS  نمره( به شرح زیر: 13)در مجموع 

o  نمره(  11و فالوآپ برای حداقل سه بیمار ) 1تکمیل پرونده کامل و درمان فاز 

o  نمره( 2) 11دو مورد فعالیت به عنوان کمک جراح در بخش تخصصی یا سایر دانشجویان ترم 

  سمینار یاcase presentation (2  )نمره 

بیمار با پرونده تک برگی )بدون نیاز  3توانند به جای یک بیمار مبتال به ژنژویت یا پریودونتیت، حداکثر هریک از دانشجویان عزیز می تبصره: 

 نمره از نمره پایان ترم را شامل می شود. 3به چارتینگ( را درمان کنند که معادل 

 

  مقررات:

  کسر خواهد شد. مره عملی به میزان نمره همان جزءن 13در صورت عدم تکمیل ریکوارمنت، از 

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

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

 

  حد مجاز غیبت:

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

 

 قوانین نمره دهی:

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

 

 منابع:

 Carranzaʹs Clinical Periodontology, 13th Edition, chapters 5, 14, 32, 33, 36, 39, 41, 43, 44, 47, 48, 

50, 52. 
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