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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد
 «دوره طرح»طراحي چارچوب

 

 درس:اطالعات 

 1400-1399دوم نیم سال:                                          گروه پریودانتیکس       گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 3پریودنتولوژی نظری  درس: عنوان

  كد درس:

 عملي:                 عملي:                 كارگاهي:-نظری            واحد 1نظری:                  واحد1  :1واحدو تعداد نوع 

 دكتر افشین خورسندنام مسؤول درس: 

سیامک  -سولماز اكبری -ندا مسلمي -مژگان پاک نژاد -زینب كدخدا -امیررضا ركن -افشین خورسند: مدرسانمدرس/ 

     حوری اصل روستا      -نینا روزمه -فرناز كوهستاني -نگار كانوني ثابت -مینا طاهری -سید حسین صالحي -یعقوبي

 2و  1پریودنتولوژی نظری : زمانهم /نیازپیش

 تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمي:

 پریودانتیکس رشته تخصصي:

 گروه پریودانتیکس -دانشکده دندان پزشکي علوم پزشکي تهران محل كار:

 09121217117 تلفن تماس:

 khorsand@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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 : درس یکل فیتوص

ایمپلنت است. در این واحد درسي، انواع اپروچ های جراحي  و پریودنتالبر درمانهای جراحي  3اساس واحد پریودنتولوژی نظری 

اعم از رزكتیو و رژنراتیو و درمانهای متکي بر ایمپلنت های دنداني، از نظر هدف درمان، انواع طرح فلپ، تکنیکهای اصالح  پریودنتال

كانتور استخوان، انواع بخیه های مورد استفاده ، مورد بحث و بررسي قرار مي گیرد. از طرف دیگر ارتباط فراگیر رشته پریودنتولوژی 

پزشکي از قبیل اندودانتیکس، ارتودانتیکس و رستوراتیو نیز آموزش داده مي شود تا دانشجو بتواند در مورد  با سایر رشته های دندان

 هر بیمار و سناریوی خاص آن، طرح درمان كلي و جزئي را تعیین كند.

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 : 3انتظار مي رود دانش آموخته واحد پریودنتولوژی نظری 

   و روش های ارزیابي موفقیت درمان های  پریودنتال، اهداف فاز جراحي های پریودنتالاصول آماده سازی بیمار برای جراحي های

 جراحي را بشناسد.

  انواع روش های جراحي رزكتیو و رژنراتیو  و مشکالت موكوژنژیوال و تکنیک های جراحي مربوطه، اهداف و تکنیک های هریک را

 بشناسد.

  رستوراتیو را بداند و -پریودنتالو  پریودنتال-، ارتودونتیکپریودنتال-ارتباط درمانهای بین رشته ای از قبیل درمانهای اندودونتیکاصول

 بتواند در موارد الزم، طرح درمان ارائه دهد.

 .با جایگاه ایمپلنتهای دنداني در درمان بیماران آشنا شود 

  را برنامه ریزی  كند. 4زمان بندی و اجزاء آن را بداند و برای هر بیمار برنامه فاز و  پریودنتالاهمیت درمانهای نگهدارنده 

 

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 در هریک از حیطه های زیر اهداف مربوطه را برآورده سارد: ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 حیطه شناختی:

 باید در پایان دوره بتوانند:دانشجویان 

 را به  پریودنتال-توضیح داده، ضایعات اندودونتیک پریودنتالهای اندودونتیک را بر سالمت تاثیر متقابل و ارتباط بیماری

 خوبي بشناسد و طرح درمان مناسب را ارائه دهد.

  الزم را ارائه دهد. را بشناسد و توالي طرح درمان پریودنتالتاثیر متقابل درمانهای ارتودونتیک و 

  بداند. پریودنتالرا بشناسدو اصول آماده سازی بیمار را برای جراحي  پریودنتالهدف از درمانهای جراحي 

  و انواع بخیه های با كاربرد در جراحي های رزكتیو و رژنراتیو را بشناسد و موارد كاربرد هریک را  پریودنتالانواع فلپ های

 بداند.

 را بشناسد و روش كنترل هریک را توضیح دهد. پریودنتالز جراحي عوارض احتمالي پس ا 

  انواع روش های اصالح كانتور استخوان در جراحي های رزكتیو اعم از كاهش عمق پاكت یا جراحي های افزایش طول تاج

 كلینیکي دندان بشناسد و توضیح دهد.
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  و انواع مواد پیوندی و ممبران های مورد استفاده  پریودنتالاصول جراحي های رژنراتیو استخوان جهت بازسازی دیفکتهای

 را بشناسد.

 .انواع مشکالت موكوژنژیوال را بشناسد و روشهای جراحي الزم برای اصالح هریک را به اختصار بیان كند 

  اند.و رستوراتیو را بشناسد و فلسفه و اصول درمانهای پیش پروتزی را بد پریودنتالارتباط متقابل درمانهای 

  با كاربرد ایمپلنتهای دنداني در درمان جامع بیماران آشنا شود و اصول كلي درمانهای متکي بر ایمپلنتهای دنداني را

 فرابگیرد. 

  و اصول و زمان بندی این درمانها را بداند. پریودنتالفلسفه درمانهای حمایتي 

 

 حیطه عاطفی:

  و درمان های رستوراتیو، اندودونتیک و ارتودونتیک را درک كند. پریودنتالاهمیت ارتباط متقابل درمانهای 

  ( را درک كند، موارد تجویز این درمانها را به درستي بداند و از انجام جراحي در موارد پریودنتال)جراحي های  2اهمیت فاز

 غیرضروری پرهیز كند.

  در این مورد متعهد بداند. و درمانهای نگهدارنده را بپذیرد و خود را 4لزوم انجام فاز 

 .در بحث های كالس شركت فعال داشته باشد 

 

 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی *

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( *آنالین                          آفالین  * 

  كالس وارونه  *

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به كار ميتركیبي از روش

 ....................لطفا نام ببرید 
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 :درس میتقو

یادگیری/ تکالیف  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

و  بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر نگار كانوني ثابت

 شركت در كالس آنالین

تركیبي )آفالین  + كالس 

 وارونه(

های اندودونتیک و یارتباط بیمار

 پریودنتال

1 

فلسفه و اصول جراحي های  آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر فرناز كوهستاني

 و آناتومي جراحي پریودنتال

2 

 3 پریودنتالانواع فلپ  آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر مژگان پاكنژاد

و  بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر ندا مسلمي

 شركت در كالس آنالین

تركیبي )آفالین  + كالس 

 وارونه(

تکنیک های بخیه و پانسمان، عوارض 

 پس از جراحي و رفع حساسیت

4 

 5 عوارض پس از جراحي آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر نازنین سمیعي

 6 رزكتیو ضایعات استخوانيدرمانهای  آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر زینب كدخدا

 7 درمانهای رژنراتیو ضایعات استخواني آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر امیررضا ركن

 8 درمان ضایعات فوركیشن  آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر نینا روزمه

دكتر حوری اصل 

 روستا

و  بارگذاری تکلیف در سامانه نوید

 شركت در كالس آنالین

تركیبي )آفالین  + كالس 

 وارونه(

و پروتزی و  پریودنتالرابطه درمانهای 

 اشاره به اسپلینت ها

9 

 10 افزایش طول تاج كلینیکي آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر افشین خورسند

دكتر سید حسین 

 صالحي

آماده سازی پریودونشیوم جهت  آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید

 درمان های رستوریتیو

11 

دكتر سید حسین 

 صالحي

جایگاه ایمپلنت های دنداني در  آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید

 پریودنتالبیماران 

12 

و  13 مشکالت موكوجینجیوال آفالین بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر سیامک یعقوبي

14  

و  بارگذاری تکلیف در سامانه نوید طاهریدكتر مینا 

 شركت در كالس آنالین

تركیبي )آفالین + كالس 

 وارونه(

و  پریودنتالارتباط درمانهای 

 ارتودنتیک

15 

و  بارگذاری تکلیف در سامانه نوید دكتر سولماز اكبری

 شركت در كالس آنالین

تركیبي )آفالین  + كالس 

 وارونه(

و  پریودنتالدرمانهای نگهدارنده 

 ایمپلنت

16 

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 رود تا:از دانشجو انتظار مي

 موعد مقرر محتواهای بارگذاری شده و منابع معرفي شده را مطالعه نماید. در 

 .در موعد مقرر تکالیف را انجام دهد 

 .در صورت برگزاری كالس به صورت تركیبي آنالین/ آفالین حتما در كالس آنالین حضور و مشاركت فعال داشته باشد 

 نوید با استاد مربوطه ارتباط  برقرار نماید. در صورت وجود هرگونه ابهام در یادگیری، از طریق سامانه 
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 دانشجو:  یابیارز روش

  ( 6/1ارزیابي تکویني با بارگذاری تکلیف در سامانه نوید و ارائه بازخورد ) نمره 

 ( 4/18ارزیابي تراكمي با برگزاری آزمون آنالین به صورت تستي )نمره 

 

  :منابع

 پریودنتولوژی بالیني كارانزا / چاپ سیزدهم )فصل مربوط به هر جلسه در طرح درس مشخص شده است(. :كتب( الف  

 تمام محتواهای بارگذاری شده در سامانه نوید مربوط به این درس :ي( محتوای الکترونیکب  

 


