
 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 ودونتالیپر یها یماریب یو طبقه بند فیتعر موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 امیررضا رکندکتر  رس:مد

 هدف کلی:

( و یو اکتساب یو نقائص تکامل ویپر-اندو عاتیضا ودونتال،یپر یآبسه ها ت،یودونتیپر ت،ی)ژنژو ودونتالیپر یها یماریدانشجو بتواند انواع ب

                                                                                                           .کند انیها را ب یماریب نیهر کدام از ا یکل یها یژگی(، و ویطبقه بند نیدتریرا نام برده )براساس جد کیهر یگروه ها ریز

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 انواع ژنژویت را نام برده و عوامل مستعدکننده آن ها را نام ببرد.

 توضیح بدهد و بتواند انواع پریودونتیت را براساس ویژگی های کلی افتراق دهد. انواع پریودونتیت را نام برده، ویژگی های هریک را

 انواع نقایص و دفرمیتی های تکاملی و اکتسابی را توضیح داده و عوامل موثر در ایجاد آنها را نام ببرد.

                                                                                                             

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود( :روش آموزشی

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

 

                                                   ــــ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

    پاورپوینت صداگذاری شده

                                                                                

  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

                                                               دو سوالیک تا 



 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

                                                                                                   

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 پایان ترمای آزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 5  

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

Caton J, Armitage G, Berglundh T, et al. A new classification scheme for periodontal and peri-implant 

diseases and conditions – Introduction and key changes from the 1999 classification. J Periodontol. 

2018;89(Suppl 1):S1–S8. 

https://doi.org/10.1002/JPER.18-0157                                                                                         
  :نحوه ارتباط با استاد

  arrokn@yahoo.comایمیل 

  

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیرپطرح درس 

 plaque – induced تیویژنژ و پاتوژنز یکیستولوژیو ه ینیعالئم بال موضوع درس:
                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 نازنین سمیعی دکتر مدرس:

 هدف کلی:

                                                                                                             .دهد حیرا توض  plaque induced gingivitisو پاتوژنز  کیستولوژیه ،ینیدانشجو بتواند عالئم بال

 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 بالینی و هیستولوژیک ژنژیویت وابسته به پالک را نام برد. عالئم

 افتراق دهد. ژنژیویت وابسته به پالک را از شرایط سالمت لثه

 را نام ببرد. انواع ژنژیویت وابسته به پالک

 را توضیح دهد. علت بروز ژنژیویت وابسته به پالک

 عوامل مستعد کننده بروز ژنژیویت وابسته به پالک را نام برد.

                                                                                                         

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                   ــــ کالسی است؟ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                   پاورپوینت صداگذاری شده

  داده می شود: تعداد تکالیفی که در سامانه قرار

                                                                               یک تا دو سوال



 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 18 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

Niklaus P. Lang, Jan Lindhe. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 6t edition. Chapter 

29                                                                                          
 نحوه ارتباط با استاد: 

 nazaninsamiei89@gmail.comایمیل 

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپر طرح درس

                   یمرتبط با پالک دندان ریغ یلثه ا عاتیضا صیتشخ موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

                                                                    دکتر فرناز کوهستانی مدرس:

 هدف کلی:

                                                                                                     .دهد صیانواع آن را تشخ تواندبشناسد و را ب یمرتبط با  پالک دندانریغ یالثه عاتیدانشجو ضا

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 دهد صیمرتبط با پالک تشخ عاتیرا از ضا یمرتبط با پالک دندان ریغ یلثه ا عاتیضا

 دهد زیو تما صیرا تشخ یمرتبط با پالک دندان ریغ یالثه عاتیانواع ضا

 را بداند                                                                                                             عاتیضا نیا یدرمان یراهکارها

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                     کمک آموزشی                     مجازی

 

                                                   ــــ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                        پاورپوینت صداگذاری شده

  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

           دو سوال

                                                                      



 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 پایان ترمای آزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ترمای پایان نمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapters 5, 22                                                                                                             

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                             

 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید(نحوه ارتباط با استاد: 

                                                                                                             farnazkouhestani94@gmail.comایمیل 

                                                                                                                                                                                                                         دیسامانه نو امیدر قسمت پ امیارسال پ

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 chronic poriodontitis در کیمونولوژیو ا کی، پاتوژنز، ژنتیولوژیدمی، اپیکیستولوژی، هینیبال میعال موضوع درس:
                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 مژگان پاکنژاد دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 .کند ریبشناسد و تفس کی، پاتوژنز، ژنتیکیستولوژیه ینیمزمن را به لحاظ بال تیودونتیپر یماریب دیدانشجو با

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 .های پیشرفت بیماری را بشناسد و تعریف کندتقسیم بندی آن بر اساس شدت بیماری و فرمو تعریف پریودونتیت مزمن، 

 پریودنتیت مزمن را تشخیص دهد. یکیولوژیو راد یکینیکل یهاافتهیبر اساس 

 .توضیح دهد( را β -۱مثل سیگار و دیابت و ژنتیک )پلی مرفیسم ژنتیکی و افزایش اینترلوکین  یفاکتورهایریسک اثر

 .پاتوژنز ، ایمونولوژی و نقش میکروارگانیسم در روند بروز بیماری را تفسیر کند

 .شیوع بیماری با شدت های مختلف در سنین متفاوت را بشناسد

                                                                                                         

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

 

                                                   ــــ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

    پاورپوینت صداگذاری شده

                                                                                



  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

           یک تا دو سوال

                                                                      

 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 پایان ترمای آزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 27 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 :ا استادنحوه ارتباط ب

 mpaknejad@tums.ac.irایمیل 

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 aggressive periodontitis پاتوژنز و یکیولوژیدمیاپ یکیستولوژیو ه ینیعالئم عالئم بال موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 زینب کدخدا دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 را بشناسد. یماریباین  یدرمان یو روش هافاکتورها ، ریسکپاتوژنز ،عالئمرا بشناسد و  aggressive periodontitis یماریبدانشجو 

 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

  را تعریف کند و عالئم آن را بداند. پریودنتیت مهاجمبیماری 

 توضیح دهد.اپیدمیولوژی و پاتوژنز بیماری را 

risk factor  نام ببرد.های بیماری را 

  توضیح دهد. مهاجم را های پریودنتیت مزمن وتفاوت 

  .از نظر بالینی بیماری را تشخیص دهد

 توضیح دهد.انواع روشهای درمان بیماری را 

          

 جلسات:تعداد 

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

  دانشگاه:استفاده از سامانه مجازی 

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 مجازی                     کالس وارونه              کمک آموزشی       

 

                                                   ــــ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                        صداگذاری شدهپاورپوینت 



  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

           یک تا دو سوال

                                                                      

 ای دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش ه

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 ای پایان ترمچهارگزینه آزمون

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 28 

۳- Niklaus P. Lang, Jan Lindhe. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 6t edition. Chapter 21 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید(ا استاد: نحوه ارتباط ب

 zkadkhoda@sina.tums.ac.irایمیل 

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 تفسیر رادیوگرافی موضوع درس:
                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 ندا مسلمی دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 .دینما ریتفس ودنتالیپر مارانیرا در ب کیوگرافیراد یدانشجو بتواند نماها

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 .مزایا و محدودیت های رادیوگرافی را در تشخیص بیماریهای پریودنتال نام برد

 .نمای رادیوگرافی را در بیماری های پریودنتال تشخیص دهد

 .های تصویر برداری جهت تشخیص بیماری های پریودنتال را نام برد بهترین تکنیک

 .معیارهای الزم برای یک کلیشه رادیوگرافی مناسب جهت تشخیص بیماری های پریودنتال را نام برد

 را تشخیص دهد. نمای رادیوگرافیک انواع تحلیل استخوان

                                                                                                         نمای رادیوگرافیک مراحل مختلف پریودنتیت را نام برد

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

 

  در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 درصد ۱۰

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                        پاورپوینت صداگذاری شده



  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

           یک تا دو سوال

                                                                      

 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

 رومکالس آنالین در بستر اسکای

                                                                                                            

 نحوه ارزشیابی:

 سامانه نویدتکلیف در  

 مشارکت در کالس وارونه

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 و مشارکت در کالس وارونه نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمزمون چهارگزینهنمره مربوط به آ ۱۵/۱

                                                                                                             

 )امتحان(: منابع آزمون

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

 مطالب عنوان شده در کالس -۲

۳- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 33 

۴- Jan Lindhe. Clinical Periodontology. Chapetr 30 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 نحوه ارتباط با استاد:

                                                                                                              neda_moslemi@yahoo.comایمیل 

  



 ۲پریودنتولوژی نظری  طرح درس

                                های پریودنتالپروگنوز بیماریموضوع درس: 

 پریودنتولوژی                                                                    گروه آموزشی:

                                                                    مدرس: دکتر مینا طاهری

 هدف کلی:

                                                                                             ، و فاکتورهای موثر بر آنها را بشناسد.هاانواع طبقه بندی ،آگهی بیماریهای پریودنتالتعریف پیش دانشجو

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 در پایان درس بتواند دانشجو

 تعریف کند و انواع آن را توضیح دهد.آگهی را پیش

 تعریف کند.آگهی کلی و تک دندان را پیش

 نام ببرد.گهی کلی و تک دندان را آفاکتورهای موثر بر پیش

  توضیح دهد.آگهی انواع بیماریهای پریودنتال را پیش

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

 بارگذاری محتوا )پاورپوینت صداگذاری شده( و تکلیف در سامانه نوید

 برگزاری کالس وارونه آنالین

                                                                                                                                                                                                                      

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 روم(کالس آنالین در بستر اسکایبارگذاری محتوا و تکلیف در نوید، بله ) 

                                                                                                            

 شود موارد زیر تکمیل شود: )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 

 در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 درصد                                                    ۱۰

 

 محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:تعداد و نوع 

 پاورپوینت صداگذاری شده -۱

 طرح درس                                                                                    -۲

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

                                                                             یک تا دو سوال       

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

                                                                                                           رومکالس آنالین در بستر اسکای 

 



 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 مشارکت در کالس وارونه

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 برای این مبحث:نمره 

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 رونهنمره مربوط به انجام تکالیف و مشارکت در کالس وا ۱/۰ 

 ای پایان ترم                                                                                                           نمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 نویدسامانه محتوای ارائه شده در 

 مطالب عنوان شده در کالس

Carranzaʹs Clinical Periodontology, 13th edition, chapter 35 
                                                                                                             

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                                                                                                                             

 حدید()ایمیل، شماره تلفن در صورت صالنحوه ارتباط با استاد: 

                                                                                                            mtaherim@gmail.comایمیل  

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 ودونتالیپر یهایماریب یرجراحیدرمان غ موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر آموزشی:گروه 

 سیامک یعقوبیدکتر  مدرس:

 هدف کلی:

 .دهد و کاربرد آنها را بشناسد حیتوض یجراحریغ یدانشجو بتواند درمانها

 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 انواع درمانهای غیرجراحی را توضیح دهد

                                                                                                            درمانهای غیر جراحی )کاربرد صحیح اینسترومنتها در درمانهای غیر جراحی( را توضیح دهدی کاربرد هنحو

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 

                                                   ــــ کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟در صورتی که 

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                              پاورپوینت صداگذاری شده

  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

                                                                یک تا دو سوال



 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 پایان ترمای آزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapters 50, 51  

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید(نحوه ارتباط با استاد: 

  S_yaghobee@yahoo.comایمیل 

  



 ۲ ینظر یودنتولوژپریطرح درس 

 Anti- infective therapy موضوع درس:
                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 نگار کانونی ثابت دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 د.آنها را بشناس ینیو کاربرد بال یو موضع کیستمیس الیکروبیمیآنت یهادرمان دانشجو

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 مفاهیم مربوطه در این مبحث را تعریف کند.

 ها را بشناسد.های سیستمیک و کاربرد بالینی آنبیوتیکآنتی

 را توضیح دهد. های پریودنتالهای سیستمیک در بیماریبیوتیکموارد و نحوه تجویز آنتی

 را توضیح دهد. ی تجویز آنتی بیوتیک ها به صورت سریالی یا ترکیبینحوه

 را توضیح دهد. میکروبیال موضعی و کاربرد بالینی آنهامواد آنتی

 

                                                                                                         

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

                                                                                مرو یدر بستر اسکا نیو رفع اشکال در کالس آنال دیدر سامانه نو فیشده همراه با تکل یصداگذار نتیمحتوا پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

 

                                                   ــــ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                          پاورپوینت صداگذاری شده



  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

           یک تکلیف شامل دو سوال

                                                                      

 یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر 

 محتوا یروم جهت رفع اشکال دو هفته پس از بارگذار یاستفاده از اسکا  

                                                                                                           

 نحوه ارزشیابی:

 تکلیف در سامانه نوید 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 52 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 :نحوه ارتباط با استاد

                                                                                                             negarksabet@gmail.comایمیل 

  دیسامانه نو امیدر قسمت پ امیارسال پ

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 کیستمیس یهایماریمرتبط با ب تیودنتیپروگنوز و درمان پر ،یولوژیدمیاپ ،یولوژیات ص،یتشخ ،ینیبال ینما موضوع درس:
                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 سیده نینا روزمه دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 را شرح دهد. کیستمیس یها یماریمرتبط با ب تیودنتیپروگنوز و درمان پر ،یولوژیدمیاپ ،یولوژیات ص،یتشخ ،ینیبال یدانشجو بتواند نما

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 نمای بالینی، تشخیص، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پروگنوز و درمان پریودنتیت مرتبط با دیابت ملیتوس را توضیح دهد.

 مرتبط با لوکمی را توضیح دهد.نمای بالینی، تشخیص، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پروگنوز و درمان پریودنتیت 

 نمای بالینی، تشخیص، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پروگنوز و درمان پریودنتیت مرتبط با نوتروپنی و آگرانولوسیتوزیس را توضیح دهد.

 نمای بالینی، تشخیص، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پروگنوز و درمان پریودنتیت مرتبط با استرس را شرح دهد.

 تشخیص، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پروگنوز و درمان پریودنتیت مرتبط با بیس فسفونات ها را شرح دهد. نمای بالینی،

                                                                                                       .نمای بالینی، تشخیص، اتیولوژی، اپیدمیولوژی، پروگنوز و درمان پریودنتیت مرتبط با کورتیکواستروییدها را شرح دهد

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

 

                                                   ــــ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                   پاورپوینت صداگذاری شده



  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

           یک تا دو سوال

                                                                      

 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی:

 تکلیف در سامانه نوید 

 پایان ترمای آزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل:

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 14 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

Lang, Jan Lindhe. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 6t Edition. Chapter14Niklaus P.  

 

 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید(نحوه ارتباط با استاد: 

 ninarouzmeh@yahoo.comایمیل 

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 Periodontal medicine موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 سیده نینا روزمه دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 .بدن را شرح دهد یهاارگان ریسا طیبر شرا ودنتالیپر یهایماریب ریدانشجو بتواند تاث

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 را شرح دهد. focal infectionتئوری 

 عوامل موثر بر ویسکوزیته خون در شرایط سالمت را نام ببرد.

 تاثیر بیماری پریودنتال بر بیماری های عروقی آترواسکلروتیک را توضیح دهد.

 فاکتورهای خونی که افزایش آنها با افزایش ریسک بیماری های قلبی همراه است نام ببرد.

 آترواسکلروزیس را شرح دهد.مکانیسم ایجاد 

 کانیسم ایجاد ترومبوز را شرح دهد.م

 تاثیر بیماری پریودنتال بر انفارکتوس را توضیح دهد.

 را توضیح دهد. preterm low birth weightتاثیر بیماری پریودنتال بر 

bacterial vaginosis .را تعریف کند 

 هد.تاثیر درمان پریودنتال بر نتایج بارداری را شرح د

 تاثیر بیماری پریودنتال و درمان آن بر دیابت ملیتوس را توضیح دهد.

 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 



                                                   ــــ کالسی است؟ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

    پاورپوینت صداگذاری شده

                                                                                

  داده می شود: تعداد تکالیفی که در سامانه قرار

           یک تا دو سوال

                                                                      

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 15 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

Niklaus P. Lang, Jan Lindhe. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 6t edition, chapter 

23 

 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید(نحوه ارتباط با استاد: 

           ninarouzmeh@yahoo.com لیمیا

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 آبسه ها و درمان آنها ،یحاد لثه ا یها یمارینکروزان، ب ودونتالیپر یها یماریب موضوع درس:
                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 سولماز اکبری دکتر مدرس:

 هدف کلی:

را  یحاد لثه ا یهایماریب ریو سا Acute necrotizing ulcerative gingivitis یماریب یکینیو پاراکل ینیبال اتیخصوص دیدانشجو با

 .کند انیرا ب هایماریب نیدهد. روش درمان هر کدام از ا حیتوض

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 شرح دهد.انواع بیماریهای لثه ای حاد را بشناسد و علت این نامگذاری را 

 توصیف کند.را  NUGخصوصیات بالینی، رادیوگرافیکی و میکروبیولوژیکی بیماری 

 .توصیف کندرا  NUGانواع مداخالت درمانی و دارو درمانی بیماری 

 .نام ببردرا  NUGورهای مرتبط با بیماری تافتراقی و ریسک فاک هایتشخیص

 .شرح دهدخصوصیات بالینی، رادیوگرافیکی و میکروبیولوژیکی بیماری هرپس اولیه دهانی را 

نام را  افتراقی مرتبط هایعالیم بالینی، رادیوگرافیکی و عالیم سیستمیک بیماری هرپس اولیه دهانی را تشخیص دهد و تشخیص

 .ببرد

 دهد. توضیحمداخله درمانی و دارویی بیماری هرپس اولیه دهانی را 

 .توضیح دهدخصوصیات بالینی، رادیوگرافیکی و میکروبیولوژیکی انواع آبسه های پریودونتال و ژنژیوال را 

 توصیف کند.و انواع روشهای درمانی آبسه های را  آبسه های ژنژیوال و پریودونتال را از هم تفریق دهد

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 بارگذاری محتوا )پاورپوینت صداگذاری شده( و تکلیف در سامانه نوید

 برگزاری کالس وارونه آنالین

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه       کمک آموزشی                     مجازی              

 



 در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

  درصد ۱۰

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                   پاورپوینت صداگذاری شده

  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

                                                                            یک تا دو سوال

 کترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری ال

 رومیدر بستر اسکا نیکالس آنال

                                                                                                          

 نحوه ارزشیابی: 

 نویدتکلیف در سامانه 

 مشارکت در کالس وارونه

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 و مشارکت در کالس وارونه نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمآزمون چهارگزینهنمره مربوط به  ۱۵/۱

                                                                                                             

 آزمون )امتحان(:منابع 

 نویدسامانه محتوای ارائه شده در 

 مطالب عنوان شده در کالس

Carranzaʹs Clinical Periodontology, 13th edition, chapters 29, 44, 45 
                                                                                                             

                                                                                                             برای مطالعه بیشتر: منابع

 نحوه ارتباط با استاد: 

 Soolmaz.akbari@gmail.comایمیل 

  



 ۲پریودنتولوژی نظری طرح درس 

                                تشخیص بالینیموضوع درس: 

 پریودنتولوژی                                                                    گروه آموزشی:

 حوری اصل روستامدرس: دکتر 

 هدف کلی:

 .دینما ریرا تفس ماریب نهیمعا یاز روش ها کیهر جیدهد و نتا حیتوض بیرا به ترت ماریب نهیمعا یها کیدانشجو بتواند مراحل و تکن

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 در پایان درس بتواند دانشجو

 براساس یافته های بالینی، رادیوگرافی و وضعیت سالمت سیستمیک بیمار افتراق دهد.انواع بیماری پریودونتال را 

 توالی مراحل ارزیابی بالینی بیمار را نام ببرد.

 تمام آیتم های معاینه داخل دهانی و معاینه پریودونشیوم را توضیح دهد.

 .لینی افتراق دهدفعال بودن یا غیر فعال بودن بیماری پریودونتال را براساس یافته های با

 بر اساس یافته های بالینی و رادیوگرافیک و سیستمیک هر بیمار، وضعیت پریودونتال او را تشخیص دهد

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 ارائه محتوای الکترونیکی در سامانه مجازی

 ارائه تکلیف در سامانه مجازی

 برگزاری کالس وارونه 

 سبحث گروهی فعال در کال

                                                                                                                                                                                                                      

 یر(خ/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 روم(کالس آنالین در بستر اسکایبارگذاری محتوا و تکلیف در نوید، بله ) 

                                                                                                            

 می شود موارد زیر تکمیل شود: )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 

 در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 درصد                                                    ۱۰

 



 نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:تعداد و 

  پاورپوینت صداگذاری شده

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

                                                           یک تا دو سوال

 اینجا مرقوم کنید. در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در

 روم                                                                                                         کالس آنالین در بستر اسکای 

 نحوه ارزشیابی:

 تکلیف در سامانه نوید 

 مشارکت در کالس وارونه

 ای پایان ترمچهارگزینهآزمون 

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف و مشارکت در کالس وارونه ۱/۰ 

 ای پایان ترم                                                                                                           نمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 نویدسامانه محتوای ارائه شده در 

 مطالب عنوان شده در کالس

Carranzaʹs Clinical Periodontology, 13th edition, chapter 32                                                                                                        
                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

Niklaus P. Lang, Jan Lindhe. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 6th Edition, 

Chapter 29                    
 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید(ه ارتباط با استاد: نحو

 Roosta.hoori@gmail.comایمیل 

 ۰9۱۲۵۴7۰۳۴۲تلفن 

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 ودونتالیپر یهایماریطرح درمان ب  موضوع درس:
                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 سید حسین محسنی صالحی منفرد دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 بیترا به تر ازیمورد ن یدرمانها مار،یب ییبایکوتاه مدت و درازمدت و ز یازهایو ن کیستمیو س یدهان طیدانشجو بتواند بر اساس سن، شرا

 .دهد حیتوض ماریب یکند و برا ستیل تیاولو

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 .توضیح دهداهداف درمان پریودونتال )کاهش یا حذف عالیم التهابی، خونریزی حین پروبینگ، عمق پاکت، درگیری فورکا و....(را 

 .توصیف کند( و جزییات آنها  و ترتیب این فازها را ۴تا  ۱فازهای درمان پریودونتال )فاز 

 را توضیح دهد.مایتی پریودونتال( )فاز ح ۴اهمیت فاز 

 .دهد حیتوضاستراتژی های الزم برای توضیح طرح درمان بیمار را 

 .دهد حیتوضنقش ایمپلنتهای دندانی را در درمانهای بازسازی کننده 

                                                                                                         

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                 کمک آموزشی                     مجازی    

 

                                                   ــــ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

                                                                                  پاورپوینت صداگذاری شده



  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

           یک تا دو سوال

                                                                      

 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 پایان ترمای آزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 36 

۳- Jan Lindhe, Niklaus P.Lang. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, 6th edition. Chapter 32 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید(نحوه ارتباط با استاد: 

 salehimo@tums.ac.irایمیل 

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 افزایش حجم لثه موضوع درس:
                                           یودنتولوژیپر آموزشی:گروه 

 افشین خورسند دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 .دهد حیرا توض کیهر یها یژگیداده و و صیو نوع تشخ یپراکنندگ تیحجم لثه را از نظر موقع شیدانشجو  بتواند انواع مختلف افزا

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 گی های آن را توضیح دهد.ژافزایش حجم های التهابی را تشخیص دهد و وی

 گی های آن را توضیح دهد.ژافزایش حجم های وابسته به دارو را تشخیص دهد و وی

 افزایش حجم های وابسته به بیماری های سیستمیک و شرایط مختلف را تشخیص دهد و ویزگی های آن را توضیح دهد.

 یک را تشخیص داده و انواع آن را توضیح دهد.افزایش های نئوپالست

 افزایش حجم های کاذب را تشخیص دهد.

                                                                                                         

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                     کمک آموزشی                     مجازی

 

                                                   ــــ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

    پاورپوینت صداگذاری شده

                                                                                



  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

           یک تا دو سوال

                                                                      

 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی:

 تکلیف در سامانه نوید 

 پایان ترمای آزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 19 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

Niklaus P. Lang, Jan Lindhe. Clinical Periodontology and Implant Dentistry. 6t edition. Chapter 

19 

 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید(نحوه ارتباط با استاد: 

 a_afshin_khorsand@yahoo.comایمیل 

     

  



 ۲ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 درمان افزایش حجم لثه موضوع درس:
                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 سیامک یعقوبی دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 .دهد حیحجم لثه را توض شیدرمان افزا یدانشجو بتواند روشها

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 .برای هر نوع افزایش لثه را توضیح دهدروشهای درمانی  عالئم

 .لثه طرح درمان بدهد افزایش نوع هر در مورد

                                                                                                         

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیمحتوا )پاورپو یبارگذار

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه                     کمک آموزشی                     مجازی

 

                                                   ــــ در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

    پاورپوینت صداگذاری شده

                                                                                

  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

                                                                               یک تا دو سوال



 الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگیری 

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 پایان ترمای آزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۲۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

۲- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 61 

                                                                                                             

                                                                                                             منابع برای مطالعه بیشتر:

 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید(استاد:  نحوه ارتباط با

 s_yaghobee@yahoo.comایمیل 

  


