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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

     :96 ورودی:                            اولنیم سال:                         1نظری پریودنتولوژی نام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                           1: واحدتعداد  

       :09121217117 شماره تماس:                     دکتر افشین خورسندنام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 :دانشجو با اصول پایه پریودنتولوژی شامل آناتومی پریودنشیوم، اپیدمیولوژی ، میکروبیولوژی و پاتوژنز بیماری های  هدف کلی

 پریودونتال آشنا شود.

 

 :اهداف اختصاصی 

 

شناسد و تغییر       -1 ا که در جریان اتی ردانشجو  بتواند ویژگی های هیستولوژیک و کلینیکی لیگامان پریودنتال و سمنتوم را ب

   بیماری و با گذشت زمان  در این ساختمان ها رخ می دهد توضیح دهد

هیسججتولوژیکی و آناتومیکی بشججناسججد و در حالت  ،دانشجججو باید بتواند مطاط دهان و به خصججوه لاه را از نظر کلینیکی  -2

      سالمت آن را تفسیر کند .

 مطتلف ایندکس های پریودنتال و کاربرد آنها را توضیح دهد.دانشجو بتواند هدف از اپیدمیولوژی و انواع  -3

                                                                   آشنایی با اجزای تشکیل دهنده استطوان آلوئول و پاسخ آن به شرایط گوناگون                                                                               -4

 از نیروهای اکلوزالی و تاثیر آن بر بافت های پریودنتال ساپورت کننده دندان هاآشنایی با ترامای بافتی ناشی  -5

تالالت خبا ا مارانیدر ب ودنتالیپر یو مالحظات درمان ودنتال،یو عفونت پر کیسجتم یسج  یهایماریمتقابل ب ریتاثدانشججو   -6

                                                                                                                                                     بداند. را کیستمیس

شجو   -7 سد، و    ی و ویژگیکروبیپالک مدان شنا سا های آن را ب ضع  رینقش کلکلوس و  ستعدکننده را در ب  یعوامل مو یماریم

                                                                                                                                                     بداند. ودنتالیپر یها

 را بشناسد.  های میکروبی بیماری های پریودنتال و پلیکل و پالک میکروبی  Risk factorدانشجو  -8

 دانشجو باید تغییرات پاتولوژیک ناشی از بیماریهای پریودنتال را بشناسد   -9

شجو با انواع بوی بد   -10 سب          دان سد و برای هر بیمار راهکار درمانی منا شنا شطیص را ب شده ، ابزار ت شنا  دهان و پاتوژنز آنها آ

                                                                                                                                                                                                                                                                                                        ارائه کند.
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 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

لوژی علم وشوند. پریودنتاین واحد اولین آشنایی نظری دانشجویان با مبحث پریودنتولوژی است که در آن با مبانی این درس آشنا می

به آناتومی  1های آن است. واحد پریودنتولوژی نظری های اطراف دندان، در حالت سالمت و بیماری، و نیز درمان بیماریشناخت بافت

نتال و های پریودکننده بیماریهای پریودنتال، شناخت فاکتورهای اصلی مسبب یا کمکو هیستولوژی پریودنشیوم، انواع بیماری

 نیاز تمام واحدهای نظری وپردازد. به این ترتیب این واحد پیشهای پریودنتال میه با آنها، و نیز اپیدمیولوژی بیماریهای مقابلراه

 عملی دیگر درس پریودنتولوژی است.

ری های صداگذای نوید با کمک پاورپوینتدر سامانه 1399-1400در نیمسال اول سال تحصیلی  1ی واحد پریودنتولوژی نظری ارائه

رود محتوا را در باشد. از دانشجویان انتظار میشده و چند کالس آنالین وارونه جهت رفع اشکاالت دانشجویان از مباحث مربوطه می

ای داشته باشند، از طریق سامانه نوید، ایمیل و یا در کالس آنالین با اولین فرصت مطالعه کنند و در صورتی که نیاز به توضیح اضافه

یان بگذارند. همچنین پاسخ به تکالیف تعیین شده برای دانشجویان در مهلت مقرر نشانگر اهمیت دادن دانشجویان به اساتید در م

 دهد.ی نهایی آنان را تشکیل مییادگیری بوده و نیز بطشی از نمره

ی نمره آزمون پایان ترم بطش عمدهارزشیابی شامل نمرات کسب شده از پاسخ به موقع به تکالیف، و نیز نمره آزمون پایان ترم است. 

 گردد.ای بوده و به صورت مجازی برگزار میهای چهارگزینهدهد که شامل تسترا تشکیل می
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

/پاورپوینت صداگذاری مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر نوع محتوای  شده/مولتی مدیا

 دیگری(

 تاریخ

 ارایه درس

مهلت انجام 

 بر تکلیف

 حسب روز

پاکنژاددکتر  لاه 1 پاورپونت صداگذاری شده و     کتاب  
PDF 

15/6/99 روز 10   

2 
لیگامان پریودنتال و 

 سمنتوم
 دکتر کانونی

پاورپونت صداگذاری شده و     کتاب 

PDF 22/6/99 روز 14   

29/6/99 مولتی مدیا دکتر روزمه استطوان آلوئل 3 روز 30   

4 

پالک میکروبی و نقش 

کلکلوس و سایر عوامل 

 موضعی

 دکتر طاهری
 )سطنرانی بر روی پاورپوینت( فیلم 

 
5/7/99 روز 10   

5 
میکروبیولوژی 

 پریودنتال
کدخدادکتر   

درس به صورت فیلم اموزشی در دو فایل  -

در سیستم نوید در قسمت پریو نظری 

 بارگذاری میشود1
12/7/99 روز 10   

Power Point دکتر یعقوبی پاتوژنز پریودنتال 6 صداگذاری شده   19/7/99 روز 10   

پاورپونت صداگذاری شده و     کتاب  دکتر مسلمی پاکت های پریودنتال 7
PDF 

3/8/99 روز 10   

8 
روش های مکانیکی 

پاورپونت صداگذاری شده و     کتاب  دکتر سمیعی کنترل پالک
PDF 

10/8/99 روز 10   

9 
روش های شیمیایی 

 کنترل پالک
17/8/99 پاورپونت صداگذاری شده دکتر کوهستانی روز 10   

10 

ترامای اکلوزالی و 

ارتباط آن با بیماری 

 های پریودنتال

24/8/99 مولتی مدیا دکتر روزمه روز 30   

11 

ارتباط بیماری های 

سیستمیک با بیماری 

 (1های پریودنتال  )

 -هپاتیت -) ایدز

 لوسمی (

1/9/99 پاورپونت صداگذاری شده دکتر رکن روز 10   
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12 

ارتباط بیماری های 

سیستمیک با بیماری 

 (2های پریودنتال  )

هورمونال ( -) دیابت  

پاورپونت (فیلم ) سطنرانی بر روی  دکتر طاهری  8/9/99 روز 10   

13 
ارزیابی خطر در بیماری 

 های پریودنتال
15/9/99 پاورپونت صداگذاری شده دکتر اکبری روز 10   

14 
بوی بد دهان و علل و 

 درمان آن
پاورپونت صداگذاری شده و     کتاب  دکتر روستا

PDF 
22/9/99 روز 10   

15 
عالئم و نشانه های 

 بیماری های پریودنتال
29/9/99 پاورپونت صداگذاری شده دکتر صالحی روز 10   

16 
اپیدمیولوژی بیماری 

 های پریودنتال
هپاورپونت صداگذاری شد دکتر خورسند  6/10/99 روز 14   

 

 

 ارزشیابي  -د

 

 محاسبه می شود. 20نمره نهایی از 

 نمره( مربوط به تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید است. 4درصد نمره کل ) 20

 زمون نهایی است که به صورت تستی برگزار می شود.نمره( مربوط به آ 16درصد نمره کل ) 80

 توسط معاونت محترم آموزش دانشکده اعالم می شود. تاریخ و نحوه برگزاری آزمون )مجازی یا حضوری(

 

 


