
 ۳پریودنتولوژی نظری طرح درس 

                                های اندودنتیک و پریودنتالارتباط بیماری موضوع درس:

                                                                    پریودنتولوژی گروه آموزشی:

 نگار کانونی ثابتدکتر  رس:مد

 هدف کلی:

                                                                                                       را بشناسد. عاتیضا نیا یو مالحظات درمان صیو پاتوژنز، تشخ وپری –اندو  عاتیانواع ضادانشجو 

 

 اهداف ویژه:

 در پایان درس بتواند دانشجو

 را نام ببرد وممسیرهای احتمالی ارتباط بین پالپ و پریودنشی

 را نام ببرد عوامل ایجاد کننده بیماری های پالپ و پری اپیکال

 را توضیح دهد طبقه بندی انواع ضایعات پالپال و پری اپیکال

 دهد حیتوضرا  اثرات بیولوژیک عفونت پالپال بر بافت های پریودنتال

 دهد حیتوضرا  اثرات بیولوژیک عفونت پریودنتال بر پالپ دندان

 را توصیف کند. پریو -ضایعات اندو انواع

 را افتراق دهد و این ضایعاترا تشخیص داده ثانویه و مرکب(  -پریو)اولیه -انواع ضایعات اندو

 را توضیح دهد پریو ، آبسه های پریودنتال و اندودنتال -انواع ضایعات اندو مالحظات درمانی در

                                                                                                       را توضیح دهد شیوماثرات متقابل عفونت های اکسترارادیکوالر بر پریودن

 را توضیح دهد اثرات عفونت اندو بر ایمپلنت های دندانی و بروز عفونت رتروگرید

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود( :روش آموزشی

 روم یکالس وارونه در بستر اسکا یمربوطه و اجرا فیهمراه تکال دینو شده در سامانه یصداگذار نتیپاورپو یبارگذار

  

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

                                                                                                            بله 

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 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:

                                                                             سوال 2شامل  فیتکل کی

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

 یگروه ارسال م ندهینما یمربوطه برا نکی) لدیمطالب در سامانه نو یروم دو هفته پس از بارگذار یکالس وارونه در بستر اسکا یاجرا

 گردد(

                                                                                               

  نحوه ارزشیابی:

 تکلیف در سامانه نوید 

 مشارکت در کالس وارونه

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 مبحث:نمره برای این 

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

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

                                                                                                            ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 نویدانه ساممحتوای ارائه شده در 

 مطالب عنوان شده در کالس

Carranzaʹs Clinical Periodontology, 13th edition, chapter 46 
                                                                                                                                                                                                                        

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

 negarksabet@gmail.comایمیل  

     پیام سامانه نوید تارسال پیام در قسم

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 ودونتالیپر یجراح یاصول کل موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 فرناز کوهستانی دکتر درس:م

 هدف کلی:

 لیو ابزار و وسا یروانشناخت یو آماده ساز یموضع جراح یاز نظر آماده ساز ودونتالیپر یهایجراح یبرا ماریب یدانشجو  اصول آماده ساز

 د.ریرا فراگ ودونتالیپر یها یجراح یو آناتوم ودونتالیپر یها یجراح یالزم برا

 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیپادانشجو در 

 مراحلی را که قبل از شروع فاز جراحی های پریودونتال الزم االجراست، نام برده و توضیح دهد.

 اصول و روش های کنترل عفونت را توضیح دهد.

 ( احتمالی در حین یا پس از جراحی پریودونتال و روش کنترل هریک را فراگیرد.complicationsمشکالت و عوارض )

 پس از جراحی را فراگرفته و شرح دهد. مراقبت های

 ابزارهای مورد استفاده در هریک از مراحل جراحی پریدونتال را همراه با روش کاربرد آنها توضیح دهد.

 .لندمارک های آناتومیک مهم فک باال و پایین را از نظر جراحی های پریودونتال فراگیرد

                                                                                                        

 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

                                                                                                             

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 

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

 



  و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود: تعداد

    پاورپوینت صداگذاری شده

                                                                                

  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.

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 لیف در سامانه نویدتک 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 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

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapters 58, 59 

                                                                                                             

      منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                        

 نحوه ارتباط با استاد: 

                                                                                                                  farnazkouhestani94@gmail.com لیمیا

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 ودونتالیانواع فلپ پر موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 مژگان پاکنژاد دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 .ردیرا فرا گ نهیزم نیموجود در ا یها کیرا درک نموده و انواع تکن ودنتالیپر یدانشجو هدف از انجام فلپ ها

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 فلسفه و هدف از انجام فلپ پریودنتال را درک نماید 

 اربرد آن ها را توضیح دهد انواع برش های پریودنتال و ک

 طبقه بندی فلپ های پریودنتال و کاربرد هریک را شرح دهد 

 اصول جراحی فلپ را بیان نماید 

 روش بلند کردن فلپ و نگه داشتن آن را شرح دهد 

                                                                                                        

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

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

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 هبل

                                                                                                             

 )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

                                                                      

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 انجام تکالیفنمره مربوط به  ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 60 

                                                                                                             

             بع برای مطالعه بیشتر:منا

                                                                                                 

 نحوه ارتباط با استاد: 

 mpaknejad@tums.ac.irایمیل 

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 های بخیه و پانسمانتکنیک موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر شی:گروه آموز

 ندا مسلمی دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 .ردیبگ ادیرا  ودنتالیپر یها یجراح طهیمورد استفاده در ح یو أنواع پانسمان ها هیبخ یها کیانواع تکن دانشجو

 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 کند.هدف از بخیه زدن را بیان 

 انواع نخ های بخیه و سوزن ها را نام ببرد. 

 تکنیک های بخیه زدن و کاربرد آنها را لیست کند. 

 .هدف از قرار دادن پانسمان و انواع آنها را بیان کند

                                                                                                     

 ت:تعداد جلسا

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتی)پاورپومحتوا  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

                                                                      

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

 رومر بستر اسکایکالس آنالین د

                                                                                                            

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 مشارکت در کالس وارونه

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 و مشارکت در کالس وارونه لیفنمره مربوط به انجام تکا ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

 مطالب عنوان شده در کالس -2

۳- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapters 57, 60 

                                                                                                             

             منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                 

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

 neda_moslemi@yahoo.comایمیل 

  



 ۳ی نظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 عوارض پس از جراحیموضوع درس:  

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 نازنین سمیعی دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 دندان را بداند. تیمقابله با رفع حساس یرا بشناسد و علت و أنواع روش ها ودنتالیپر یدانشجو عوارض پس از جراح

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 انواع عوارض پس از جراحی پریودنتال را نام ببرد.

 روش های پیشگیری و مدیریت انواع عوارض پس از جراحی پریودنتال را توضیح دهد.

 دستورات پس از جراحی پریودنتال را لیست کند. 

 نام برد. علل شایع بروز حساسیت ریشه دندان را 

 .نواع روش های مقابله با رفع حساسیت دندان را لیست کندا

                                                                                                

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

 

  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

    پاورپوینت صداگذاری شده

                                                                                



  اد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:تعد

           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 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دینوارائه شده در سامانه  یمحتوا -۱

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 59 

                                                                                                             

             منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                 

 نحوه ارتباط با استاد: 

 nazaninsamiei89@gmail.comایمیل 

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 های رزکتیو ضایعات استخوانیدرمان موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 زینب کدخدا دکتر رس:مد

 هدف کلی:

 .شود را بشناسد یاستخوان یها فکتید حیکه منجر به تصح یاستخوان را به صورت کاهش حیو تصح ودنتالیپر یدانشجو  جراح

 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 دیفکت های  استخوانی را تشخیص دهد

 استخوان بداند  resectiveاصول طراحی فلپ و دادن  انسیژن  را در جراحی  

 را بشناسد  resectiveمرحله ( در جراحی  4مراحل جراحی استخوان )  

 توضیح دهد .   regenerative  نمزایا و معایب این جراحی را نسبت به جراحی استخوا 

 را توضیح دهد resectiveموارد تجویز و عدم تجویز جراحی استخوان 

                                                                                                        

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

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

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 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

 

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

 

  ایی که در سامانه بارگذاری می شود:تعداد و نوع محتو

    پاورپوینت صداگذاری شده



                                                                                

  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.

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 نه نویدتکلیف در ساما 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 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

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 62 

                                                                                                             

             منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                 

 نحوه ارتباط با استاد: 

 zkadkhoda@sina.tums.ac.irایمیل 

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 های رژنراتیو ضایعات استخوانیدرمان موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 امیررضا رکن دکتر مدرس:

 هدف کلی:

درمانها را انتخاب نموده و اصول آن را بداند  نیجام اان یآشنا شده و بتواند موارد مناسب برا ودونتالیپر ویرژنرات یها یدانشجو با استراتژ

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 . توضیح دهدطبقه بندی انواع ضایعات استخوانی را 

 .دهد حیتوضاستراتژی های درمانی رژنراتیو پریودونتال را 

 ت درمان را توضیح دهد.عوامل موثر بر انتخاب استراتژی درمانی و عوامل موثر بر موفقیت و شکس

 .نام ببردانواع مواد پیوندی جایگزین استخوان و ممبران ها ی مورد استفاده در رژنراسیون پریودونتال و موارد کاربرد هرکدام را 

                                                                          .توصیف کندتکنیک های کاربردی در جراحی رژنراتیو )طرح فلپ، آماده سازی سطح ریشه، تکنیک بخیه و ...( را 

 

 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

                                                                                                             

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 

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

 

  و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود: تعداد

    پاورپوینت صداگذاری شده

                                                                                



  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.

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 لیف در سامانه نویدتک 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 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

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 63 

                                                                                                             

             منابع برای مطالعه بیشتر:

  Lindhe Jan. Clinical Periodontology and Implant Dentistry, sixth edition. Chapter 45 

                                                                                               

 نحوه ارتباط با استاد: 

 arrokn@yahoo.comایمیل 

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 درمان آن یو راه ها شنیفورک یریدرگ موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 سیده نینا روزمه دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 .ردیدرمان آنها را فرا گ یداده و راه ها صیمرتبط با فورکا را تشخ عاتیدانشجو بتواند ضا

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 عوامل اتیولوژیک ایجاد درگیری های فورکا را نام ببرد.

 نحوه تشخیص و طبقه بندی انواع درگیری های فورکا را شرح دهد.

 ایجاد درگیری های فورکا را نام ببرد.عوامل موثردر 

 درمان های غیر جراحی درگیری های فورکا را شرح دهد.

 .رمان های جراحی درگیری های فورکا را شرح دهدد

                   

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

 

  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

                                                                      

 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 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دینه نوارائه شده در ساما یمحتوا -۱

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 64 

۳- Lindhe Jan, Clinical periodontology and implant dentistry, 6th Edition, chapter 40        

                                                                                                             

             منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                 

 نحوه ارتباط با استاد: 

 ninarouzmeh@yahoo.comایمیل 

  



 ۳پریودنتولوژی نظری طرح درس 

                                ویو رستورات ودونتالیپر یبل درمانهاارتباط متقاموضوع درس: 

 پریودنتولوژی                                                                    گروه آموزشی:

 حوری اصل روستامدرس: دکتر 

 هدف کلی:

موجود  یها کیرا درک نموده و انواع تکن ییبایاز نظر سالمت و ز ویرستورات یقبل از درمانها ودونتالیسالمت پر یدانشجو هدف از برقرار

 .ردیرا قراگ نهیزم نیدر ا

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 در پایان درس بتواند دانشجو

 .شرح دهد ونتال پره پروستتیک را از نظر لزوم برقراری سالمت، ریتنشن، زیباییفلسفه درمان های پریود

 .توالی درمان را در این بیماران توضیح دهد

 د.انواع درمانهای پره پروستتیک غیر جراحی و جراحی را نام ببر

 .ویژگی های یک رستوریشن مناسب از نظر تاثیر بر پریودونشیوم را توضیح دهد

 لثه با استفاده از نخ کنارزننده را توضیح دهد.اصول کنارزدن 

 .انواع پونتیک و ویژگی های هریک را توضیح دهد

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه                                                                                                            

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

 ارائه محتوای الکترونیکی در سامانه مجازی

 ارائه تکلیف در سامانه مجازی

 برگزاری کالس وارونه 

 بحث گروهی فعال در کالس

                                                                                                                                                                                                                      

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 روم(اسکایکالس آنالین در بستر بارگذاری محتوا و تکلیف در نوید، 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                    

 

 



 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

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

                                                                                         روم                 کالس آنالین در بستر اسکای 

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 مشارکت در کالس وارونه

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

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

 ای پایان ترم                                                                                                           ه مربوط به آزمون چهارگزینهنمر ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 نویدسامانه محتوای ارائه شده در 

 مطالب عنوان شده در کالس

Carranzaʹs Clinical Periodontology, 13th edition, chapters 69, 70                                                                                                        
                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 نحوه ارتباط با استاد: 

 Roosta.hoori@gmail.comایمیل 

 ۰9۱2۵47۰۳42تلفن 



 طرح درس )برای هر مبحث یا جلسه از درس(

 یکینیطول تاج کل شیافزا -۳ ینظر یودنتولوژیپر موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 افشین خورسند دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 .آشنا شود یجراح ی، مالحظات کار و روش ها یکینیطول تاج کل شیبه افزا ازیدانشجو با موارد ن

 

 اهداف ویژه:

 انددرس بتو انیدانشجو در پا

  تعریف کندافزایش طول تاج کلینیکی را 

 را شرح دهد  آن موارد تجویز

 مالحظات قبل از انتخاب بیمار را توضیح دهد

 روش های جراحی برای این درمان را توضیح دهد 

                                                                                                        

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

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

                                                                                                             

 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

                                                                      

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 ام تکالیفنمره مربوط به انج ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 69 

۳- clinical periodontology and implant dentistry Lindhe 2015, chapter 46 

                                                                                                             

             منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                 

 نحوه ارتباط با استاد:

 khorsand@tums.ac.irایمیل 

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپررس طرح د

 یتیورستور یدرمانها یبرا ومیودونشیپر یآماده ساز موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 سید حسین محسنی صالحی منفرد دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 پروتز افتیدر یبرا یدندان یب جیر یآماده ساز یجراح یها کیبا تکن انیدانشجو ییآشنا

 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 اهمیت حفظ و یا بازسازی لثه کراتینیزه چسبنده در دندانهای طبیعی و ایمپلنتهای دندانی توضیح دهد.

و مختصرا روشهای جراحی بافت نرم جهت افزایش عرض لثه کراتینیزه در اطراف دندان طبیعی و ایمپلنتهای دندانی را نام برده 

 توضیح دهد.

 روشهای جراحی بافت نرم جهت افزایش ضخامت بافت نرم در اطراف ایمپلنتهای دندانی را به اختصار توضیح دهد.

 .روش های جراحی آگمنتاسیون ریج بی دندانی جهت قرار گیری پونتیک و هدف و فلسفه هریک را به اختصار توضیح دهد

                   

 تعداد جلسات:

                                                                                                             جلسه یک

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

                                          دیدر سامانه نو فیشده( و تکل یصداگذار نتیپومحتوا )پاور 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

                                                                      

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی:

 تکلیف در سامانه نوید 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترممره مربوط به آزمون چهارگزینهن ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 69 

                                                                                                             

             ر:منابع برای مطالعه بیشت

                                                                                                 

 نحوه ارتباط با استاد: 

 salehimo@tums.ac.irایمیل 

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 ماریدر درمان ب یدندان یمپلنتهایا گاهیجا موضوع درس:

                                           یودنتولوژیرپ گروه آموزشی:

 سید حسین محسنی صالحی منفرد دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 را بشناسد. ماریدر درمان ب یدندان یمپلنتهایا گاهیجادانشجو 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 .توضیح دهد اصول کلی ارزیابی بیماران کاندید درمان ایملنتهای دندانی را

 ریسک فاکتورهای درمان ایمپلنت را نام ببرد.

 .نام ببردموارد کاربرد ایمپلنتهای تک واحدی و چند واحدی ساده )بدون نیاز به آگمنتاسیون و جراحی های پیشرفته( را 

 .شرح دهدکاربرد جراحی های پیچیده )انواع سینوس لیفت و پیوندهای استخوانی و بافت نرم( را 

                   

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(زشی: روش آمو

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

                                                                                                             

 خیر(/)بله امانه مجازی دانشگاه:استفاده از س

 بله

                                                                                                             

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

 موزشی                     مجازی                     کالس وارونهکمک آ

 

                                                   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:

    رپوینت صداگذاری شدهپاو

                                                                                

  تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

           یک تا دو سوال



                                                                      

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 ، کار گروهی و ...، همه به تفکیک ذکر شود(quiz)نمرهبه نمره کل: نحوه محاس

 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

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapters 78, 81, 82, 83 

                                                                                                             

             منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                 

 نحوه ارتباط با استاد:

 salehimo@tums.ac.irایمیل 

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 والیمشکالت موکوژنژ موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 سیامک یعقوبی دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 ا.جهت اصالح آنه یجراح یو روشها والیموکوژنژ ودونتالیبا مشکالت پر انیدانشجو ییآشنا

 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 مشکالت موکوژنژیوال را تعریف کند و انواع آن را نام ببرد.

 اهداف جراحی های موکوژنزیوال را تعریف کند.

 تکنیک های جراحی با هدف افزایش عرض لثه کراتینیزه را نام برده و به اختصار توضیح دهد.

 ریشه را نام برده و به اختصار توضیح دهد. تکنیک های جراحی با هدف پوشش سطح 

 

                   

 تعداد جلسات:

                                                                                                             جلسه دو

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

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

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

                                                                                                             

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

 

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

 

  اد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:تعد

    پاورپوینت صداگذاری شده



                                                                                

  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.

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید 

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره ۵/2

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 فنمره مربوط به انجام تکالی 2/۰ 

                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۳/2

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 دیارائه شده در سامانه نو یمحتوا -۱

2- Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th edition, chapter 65 

                                                                                                             

             ابع برای مطالعه بیشتر:من

                                                                                                 

 نحوه ارتباط با استاد:

 S_yaghobee@gmail.comایمیل 

               

  



 ۳پریودنتولوژی نظری طرح درس 

 تودنتیک و پریودنتالهای ارارتباط درمانموضوع درس: 

 پریودنتولوژی                                                                    گروه آموزشی:

                                                                    مدرس: دکتر مینا طاهری

 هدف کلی:

 آشنا شود. شود لیتا درمان تسه ندینمایم گریکدیبه  کسیودانتیو پر کسیکه ارتودانت یمتقابل یاهدانشجو با کمک

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 در پایان درس بتواند دانشجو

  شود را شرح دهد.اقدامات پریودنتال که باعث تسهیل درمان ارتودنسی می

  نماید را توصیف کند.نتال را تسهیل میمواردی که ارتودانتیکس درمان پریود

 .مواردی که هر دو رشته جهت تسهیل پروتز و درمان ایمپلنت همکاری دارند شرح دهد

  

 

 تعداد جلسات:

                                        یک جلسه                                                                     

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود(روش آموزشی: 

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

 ی کالس وارونه آنالینبرگزار

                                                                                                                                                                                                                      

 خیر(/)بله زی دانشگاه:استفاده از سامانه مجا

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

                                                                                                            

 ش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود:)نوید( برای آموز 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 -۱

                                                                                    طرح درس -2

 



 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

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 مشارکت در کالس وارونهنمره مربوط به انجام تکالیف و  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 56 
                                                                                                             

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

Clinical periodontology and implant dentistry lindhe 2015 chapters 58, 59       

                                                                                                                                                                                                       

 نحوه ارتباط با استاد: 

                                                                                                            mtaherim@gmail.comایمیل  

  



 ۳ ینظر یودنتولوژیپرطرح درس 

 الودونتینگهدارنده پر یدرمانها موضوع درس:

                                           یودنتولوژیپر گروه آموزشی:

 سولماز اکبری دکتر مدرس:

 هدف کلی:

 فاز را بداند. نیدر ا ی، زمان انجام و اعمال درمانودونتالینگهدارنده پر یفلسفه درمان ها دیدانشجو با

 

 اهداف ویژه:

 درس بتواند انیدانشجو در پا

 .علت نیاز به درمان های نگهدارنده پریودنتال را توضیح دهد

 رتیب صحیح فاز های درمانی را شرح دهد.ت

 .عالیم و علل عود کردن بیماری پریودونتال را توضیح دهد

 طبقه بندی بیماران بعد از درمان  بر حسب نیاز به درمانهای مراقبتی پریودونتال را شرح دهد.

 دنتال نگهدارنده را شرح دهد.نحوه درخواست و زمانبندی رادیوگرافی برای بیماران مراجعه کننده جهت درمان های پریو

 را توضیح دهد. maintenance recallپروسه درمانی در جلسه  

 .موارد ارجاع بیمار به متخصص پریودونتیست توسط دندانپزشک عمومی را شرح دهد

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                             یک جلسه

                                                                                                             

 روش آموزشی: 

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

 نه آنالینبرگزاری کالس وارو

                                                                                                             

 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

 

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

  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

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

 رومیدر بستر اسکا نیکالس آنال

                                                                                                          

 نحوه ارزشیابی: 

 تکلیف در سامانه نوید

 مشارکت در کالس وارونه

 ای پایان ترمآزمون چهارگزینه

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره 2۵/۱

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 مشارکت در کالس وارونهو  نمره مربوط به انجام تکالیف ۱/۰ 

                                                                                                             ای پایان ترمنمره مربوط به آزمون چهارگزینه ۱۵/۱

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 نویدسامانه محتوای ارائه شده در 

 مطالب عنوان شده در کالس

Carranzaʹs Clinical Periodontology, 13th edition, chapters 72, 86 
                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

                                                                                                             

 نحوه ارتباط با استاد: 

 Soolmaz.akbari@gmail.comایمیل 

 


