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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالی           

 1رپیودانتیکس نظری  طرح ردس
 

 ودونتالیپرهای یماریبهای عالئم و نشانه -1پریودنتولوژی نظری  موضوع درس:

                                                               پریودانتیکس گروه آموزشی:

                                                             یصالح نیحس دیسدکتر  رس:مد

 هدف کلی:

                                                                                                             .کرده و شرح دهد یبررس کیستماتیرا به صورت س ماریب ودونتالیپرهای یماریب ینیبالهای افتهیبتواند دانشجو 

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 دانشجو بتواند:

 وسعت و گسترش درگیری را نام ببرد و هریک را توضیح دهد.طبقه بندی ژنژویت از نظر  -1

 محتمل ژنژویت را نام ببرد. )تغییر رنگ، کانتور، قوام، پوزیشن،.....(های انواع یافته -2

و ( را به عنوان عالمت  زودهنگام التهاب پریودونتال فراگرفته و نقش عوامل موضعی bleeding on probingاهمیت خونریزی حین پروبینگ ) -3

 سیستمیک را در خونریزی حین پروبینگ شرح دهد.

 رنگ لثه سالم را بداند و انواع تغییر رنگ در التهاب لثه ناشی از عوامل موضعی و سیستمیک را نام ببرد. -4

 قوام لثه سالم را بداند و انواع تغییرات در قوام لثه در التهاب پریودونتال را نام ببرد. -5

 د و انواع تغییر کانتور لثه مارجینال و پاپیالری را در اثر التهاب پریودونتال نام ببرد.کانتور و فرم لثه سالم را بدان -6

 ( را بشناسد و تغییرات آن را در اثر التهاب پریودونتال نام ببرد.surface textureبافت نرمال سطح لثه ) -7

 آن را توضیح بدهد.( لثه سالم را بشناسد و بتواند عالئم تحلیل لثه و اتیولوژی positionموقعیت ) -8

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشی

 در سامانه نوید بارگذاری محتوا

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

 صداگذاری شده پاورپوینت د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 سوال 2 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود: -

 ده روز پس از بارگزاری زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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درصورتی که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

  استفاده می کنید، نام بستر و نحوه اطالع رسانی جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

----- 

 خیر +  بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

وان)خود آزمون/ عن

کالس مجازی/اتاق 

 بحث/ گفتگوی همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابی: 

 نمره 25/1کل نمره این جلسه: 

 نمره 1نمره آزمون پایانی: 

 0.25نمره تکلیف: 

 به تکالیفی که با تاخیر ارسال شوند، نمره ای تعلق نمی گیرد.

 

  :نحوه ارتباط با استاد

e-mail: salehimo@tums.ac.ir 

 ارسال پیام از طریق سامانه نوید

 

 .نماییددر صورتی که روشی برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

       ارسال پیام از طریق سامانه نوید

 


