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 گروه/های آموزشی ارائه دهنده:

 گروه پریودنتولوژی
 

 )آدرس الکترونیک ونحوه ارتباط نیز ذکر شود(مسئول درس:

 دکتر افشین خورسند

 
 پیش نیاز:

 1واحد پریودنتولوژی نظری 

 

 اهداف کلی:

 در مراحل ابتدایی و موارد با پیشرفت متوسطو درمان آن فراگیری مهارت کلینیکی تشخیص عالیم بیماری های پریودونتال  -1

 

 اهداف اختصاصی:

 حیطه شناختی:

 ویژگی های بالینی پریودونشیوم سالم را بشناسد )رنگ، کانتور، قوام، موقعیت و...( -1

 عالیم بالینی لثه ملتهب را بشناسد و از لثه سالم افتراق بدهد. -2

 را بشناسد.(clinical attachment lossعالیم شاخص پریودونتیت  ) -3

 .و به درستی انجام دهد آیتم های معاینه پریودونتال بیمار را نام ببرد و توضیح دهد -4

 .چارت بیمار را به طور دقیق تکمیل کند و اصول تکمیل پرونده و چارت پریودونتال بیمار را توضیح بدهد -5

 و ... را بداند. ارتباط شرایط و بیماری های سیستمیک از قبیل تغییرات هورمونی، دیابت -6

 تکنیک های متفاوت کنترل مکانیکی پالک و کاربرد هریک را توضیح دهد. -7

8-  

 

 حیطه رفتاری:

 دانشجو بتواند:

 

 

 چارتینگ یا درمان قرار بگیرد، اصول کنترل عفونت را به درستی رعایت نماید.برای هر بیماری که قرار است تحت  -1

 بیمار مبتال به ژنژویت خفیف، معاینه پریودونشیوم را به طور صحیح و دقیق انجام بدهد. 3در مورد  -2



 بیمار فوق، چارت و پرونده پریودونتال را به درستی کامل نماید. 3در مورد  -3

 اند لثه سالم، ژنژویت و پریودونتیت را به درستی افتراق بدهد.بیمار فوق، بتو 3در مورد  -4

 ثبت نماید. Olearyبرای بیماران فوق حداقل در سه جلسه پالک ایندکس را براساس شاخص  -5

 بیمار مبتال به ژنژویت یا پریودونتیت خفیف، تکنیک کنترل پالک صحیح را بیمار آموزش بدهد. 3در مورد  -6

اینسترومنتهای دستی را به درستی بشناسد و با توجه به موقعیت آناتومیک دندان هدف، اینسترومنت مناسب را انتخاب  -7

 نماید.

 اصول صحیح استفاده از اینسترومنت ها را به کار بندد. -8

 ، استفاده از وسایل اولتراسونیک مجاز نمی باشد.19در شرایط پاندمی کوید  -9

 داشته باشد، با داروی بی حسی مناسب و با تکنیک صحیح، شرایط بی دردی بیمار را فراهم نماید.در صورتی که بیمار درد  -10

بیماران را حداقل برای سه جلسه فالوآپ کرده و در هر فالوآپ کنترل پالک و تغییرات عالئم تخریبی و التهابی را بررسی  -11

 کند.

 4یا دانشجویان عملی  درمانهای جراحی پریودونتال به بخش تخصصیدر صورت لزوم، تحت نظر استاد، بیماران را برای  -12

 ارجاع و روند درمان را پیگیری کند.

 ، پرونده را ثبت نماید.11بیمار با پریودونتیت متوسط یا شدید به عنوان دستیار دانشجوی ترم  2در مورد تشکیل پرونده  -13

 گبوک ثبت و به امضای استاد راهنما برساند.در پایان هر جلسه، فعالیت های انجام شده در بخش را در ال -14

 

 حیطه عاطفی:

 دانشجو بتواند به شان و منزلت بیمار خود احترام بگذارد. -1

 دانشجو بتواند با پرسنل، اساتید و بیماران با احترام رفتار کند. -2

 در مورد تمام بیماران خود را ملزم به رعایت اصول کنترل عفونت بداند. -3

 روپوش سفید پاکیزه و در مورد خانم ها با پوشش مناسب و پاکیزه در بخش حضور داشته باشند.همواره با  -4

 در انجام مشاوره بیمار را همراهی کند.در طرح درمان بیمار، مشاوره با سایر بخش ها را لحاظ کرده و  -5

 را پیگیری نماید.(  team work)درمانهای  اجرای طرح درمان بیمار -6

 بیماران را به فالوآپ منظم تشویق می کند.  ،1درمان فاز پس از تکمیل  -7

 
 

 

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

 جلسه 8

دکتر  -یدریدکتر محدثه ح -هدکتر سیده نینا روزم -دکتر حوری اصل روستا -کتر سولماز اکبرید -دکتر ندا مسلمی -دکتر افشین خورسند

 دکتر نازنین سمیعی -دکتر مینا طاهری -نگار کانونی ثابتدکتر  -یفرناز کوهستان

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

 

 

 

 

 

 

 روشهای تدریس:

 انجام دمونستریشن توسط اساتید

 کار عملی تحت نظر اساتید

 

 ثابت انونیکدکتر  -سمیعیدکتر  -روستادکتر  شنبه

 طاهریدکتر  -مسلمی دکتر یکشنبه

 دکتر حیدری -دکتر کوهستانی -اکبریدکتر  دوشنبه

 طاهریدکتر  -روزمهدکتر  -خورسنددکتر  سه شنبه

 ثابت کانونیدکتر  -هستانیدکتر کو چهارشنبه



 

 

 وظایف دانشجو:

 دانشجویان عزیز باید:

 از بخش خارج نشوند. 11:45در بخش حضور داشته باشند و تا ساعت  8راس ساعت  -1

 پوشش مناسب و پاکیزه استفاده نمایند.همواره از روپوش سفید پاکیزه و اتوکشیده و در مورد خانمها عالوه بر روپوش از  -2

 اصول بهداشت فردی و پاکیزگی و نظم و ترتیب ظاهری را رعایت نمایند. -3

 یا سایر وسایل مشابه استفاده ننمایند.از تلفن همراه  به هیچ عنوان هنگام حضور در بخش -4

 تکمیل ریکوارمنت الزم، پیگیر باشد.در تمام مراحل معاینه  اولیه بیماران توسط اساتیدحضور فعال داشته باشد و در  -5

 

 
 

 

 وظایف استاد:

 از شروع تا پایان شیفت کاری در بخش حضور داشته باشد. -1

 همواره بر تمامی مراحل معاینه و درمان بیماران توسط دانشجو نظارت کند. -2

 طبق برنامه، در معاینه بیماران مشارکت داشته باشد. -3

 استاد دسترسی داشته باشد.دانشجویان برای رفع اشکال، به  -4

 در برنامه ارزشیابی دانشجویان مشارکت کند. -5

 

 روشهای ارزیابی دانشجو:

 به شرح زیر: (نمره 13در مجموع ) DOPSارزیابی عملکرد دانشجو با روش 

 مبتال به پریودونتیت یا ژنژویت خفیف تا متوسطبیمار  2برای  1تکمیل پرونده و اجرای درمان فاز 

 نمره 1بیمار مبتال به پریودونتیت پیشرفته :  2در تکمیل پرونده  11دانشجویان ترم کمک به 

Case presentation ( 2یا سمینار )نمره 

 نمره( 4آزمون خروج از بخش تحت نظر استاد راهنما ) 

بیمار با پرونده تک برگی )بدون نیاز  2هریک از دانشجویان عزیز می توانند به جای یک بیمار مبتال به ژنژویت یا پریودونتیت، حداکثر  تبصره:

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

 

 

 
 

 ارزیابی دانشجویان بر اساس فرم زیر می باشد: 
                                 نام و نام خانوادگی دانشجو:                                                        دانشجوی پریودنتولوژی عملی                  

 تاریخ:                                                       نام و نام خانوادگی بیمار:   

 پایین تر از حد انتظار در حد انتظار از حد انتظارباالتر  

    : توانمندی های عمومی دانشجواولبخش 

    طرز رفتار با بیمار و سرپرست او •

    رفتار مناسب با پرسنل  •

    رعایت اصول کنترل عفونت •

    مهارتهای رفتاری برای کنترل درد و اضطراب بیمار •

ز
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    تکنیک بی حسی مناسب •
    تکمیل پرونده و چارت پریودونتال •
ارزیابی درمانهای قبلی و پیشنهاد اصالحات مورد  •

 نیاز
   

    توجه به مالحظات الزم در بیماران سیستمیک •

    : آموزش بهداشت و مراقبت در منزلدومبخش 
    آموزش ریسک فاکتورهای بیماری پریودونتال •
    ثبت پالک ایندکس  •
    مناسب بهداشت دهانآموزش روش  •
توجه به نیازهای خاص بیمار در زمینه بهداشت  •

 دهان
   

    : جرمگیری و پالیش سطح دندانسومبخش 
    درک فلسفه جرمگیری و تسطیح ریشه •
    انتخاب اینسترومنت مناسب •
    کاربرد صحیح اینسترومنتها •

    تشخیص و برداشت جرم •
    پالیش سطح دندان •
    اجتناب از آسیب با بافت نرم و سخت •

    : فراخوان مجدد بیمارچهارمبخش 
    درک فلسفه فراخوان بیمار •

    تشخیص عالئم عدم پاسخ به درمان •
    ثبت تغییرات ایجاد شده در شاخصهای بالینی •
    تشخیص عوامل عود بیماری پریودونتال •
    انجام درمانهای الزم •

    : درمانهای جراحی پنجمبخش 

    تشخیص اندیکاسیون های جراحی پریودونتال •
    طراحی تکنیک جراحی •
    اجرای تکنیک جراحی •
    فالوآپ و ارزیابی نتایج بالینی •

 

 ام و نام خانوادگی و امضاء استادنتیجه ارزیابی:                                                                                                              ن 

 

 

 )سیاست های کلی دوره(: مقررات

 جزء  کسر خواهد شد.نمره عملی به میزان نمره همان  13در صورت عدم تکمیل ریکوارمنت، از  -1

 ل اتاق استریل عملکرد دانشجویان از نظرنظم و آراستگی ظاهر، رعایت اصول کنترل عفونت و ارتباط با پرسنل و بیماران توسط پرسن -2
 نمره از نمره پایان ترم کسر می شود. 2کنترل شده و در صورت عدم رعایت موارد مذکور تا 

 

 حد مجاز غیبت:

 )موجه یا غیر موجه( طبق قوانین آموزش دانشکده برخورد خواهد شد.با هرگونه غیبت  -1

 

 نمره قبولی کل، چند نمره عملی و چند نمره نظری، حداقل نمره نظری و عملی و ...()قوانین نمره دهی:



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