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 : توصیف کلی درس

سومین واحد عملي دانشجویان در بخش پریودنتولوژی است. در این درس دانشجویان برای حداقل دو بیمار  3پریودنتولوژی عملي 

شخیص، پروگنوز و طرح درمان پریودنتال كار خواهند كرد، كه شامل تشکیل پرونده به منظور ثبت وضعیت پریودنتال، تعیین ت

های دستي استفاده كرده دانشجویان از قلم SRPاست. برای انجام  scaling and root planing (SRP)پریودنتال و نیز انجام 

نمایند. درصورت مهارت دانشجو، صالحدید استاد، و برای بیماراني های آموخته شده در دو واحد عملي گذشته را تکمیل ميو مهارت

همچنین شود. نیز به وی آموخته مي SRPهای اولتراسونیک برای ای داشته باشند، استفاده از دستگاههای سنگین یا زیرلثهه جرمك

مشاهده و كمک جراحي دستیاران تخصصي برای ایشان در نظر گرفته شده  برای آشنایي دانشجویان با اقدامات جراحي پریودنتال،

ای را در دهان های باال و زیرلثهرود در پایان این واحد درسي دانشجو بتواند به طور كلینیکي جرماین ترتیب انتظار مي به است.

 های دستي برای برداشت جرم به مهارت برسد.بیماران تشخیص دهد، ژنژیویت را از پریودنتیت تمیز دهد، و در استفاده از قلم

اساتید در عین آموزش اصول تئوری و عملي  یماران پریودنتال را بداند.های جراحي اضافي برای بهای درمانهمچنین اندیکاسیون

 دهند.های دانشجویان را مطابق اصول ارزشیابي، بررسي كرده و به ایشان بازخورد مياقدامات پریودنتال برای بیماران، دانش و مهارت

 :مندیتوان محورهای /ف کلیاهدا

 ، قضاوت بالیني، تشخیص و درمان در مورد بیماران پریودونتیت خفیف و متوسط  critical thinkingكسب مهارت

 

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /اهداف اختصاصی

 در هریک از حیطه های زیر، اهداف مشخص شده را برآورده سازد:  رود كه فراگیرس از پایان این درس انتظار ميپ

 حیطه شناختی:

 رادیوگرافیک پریودونتیت را بشناسد.عالئم بالیني و 

 را به درستي ثبت نماید. آیتم های تشکیل پرونده و چارت پریودونتال 

 یافته های بالیني و رادیوگرافیک بیمار پریودونتیت مالیم تا متوسط را تفسیر نماید.

نتال و پروگنوز بیماری را توضیح داده بر اساس یافته ها ی فوق و تاریخچه سالمت سیستمیک و پریودونتال بیمار، تشخیص پریودو

 و ثبت نماید.

 چهار مرحله درمان پریودونتال را بشناسد و توالي انهارا بداند و برای بیماران خود طرح درمان جامع ارائه دهد.

 كار با وسایل جرمگیری اولتراسونیک را بداند. (principles)اصول 

 ( ارائه  دهد. 4تا 1، طرح درمان جامع )فاز برای بیمار مبتال به ژنژیویت متوسط تا شدید 

 ( ارائه  دهد. 4تا 1برای بیمار مبتال به پریودونتیت مالیم تا متوسط ، طرح درمان جامع )فاز 

 موارد لزوم مشاوره با سایر گروه های تخصصي را به درستي تشخیص دهد.

 ارتباط وضعیت پریودونتال با سالمت سیستمیک بیمار را تفسیر نماید.

 مالحظات درمان پریودونتال را در بیماران مبتال به بیماریهای سیستمیک را بیان كند.

 اندیکاسیون های جراحي های پریودونتال رزكتیو را بشناسد.
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 حیطه رفتاری:

 در مورد تمام بیماران اصول كنترل عفونت را به درستي رعایت نماید.

شدید یا یک بیمار پریودونتال مبتال به بیماری سیستمیک پرونده و چارت پریودونتال بیمار مبتال به ژنژیویت متوسط تا  1در مورد 

 را به درستي تکمیل نماید.

 ، پرونده و چارت پریودونتال را به درستي تکمیل نماید.پریودونتیت مالیم تا متوسط بیمار مبتال به  2در 

 بت نموده و تفسیر نماید.در مورد بیماران فوق، یافته های رادیوگرافیک را به درستي ث

برا ساس ركورد های بالیني، رادیوگرافي و تاریخچه و وضعیت سیستمیک بیماران فوق، بیماری پریودونتال را به درستي تشخیص 

 داده و پروگنوز كلي و تک دندان بیمار را مشخص نماید.

را به طور كامل انجام دهد. )انجام درمان با قلمهای  بیمار ان 1بیمار فوق، طرح درمان جامع ارائه داده و درمان فاز   3در مورد

 اولتراسونیک منوط به صالحدید استاد مربوطه مي باشد(.

 روش های صحیح كنترل پالک را براساس توانایي های خاص هر بیمار و وضعیت پریودونتال وی آموزش دهد.

 ات فالوآپ پیگیری نماید.ثبت نماید و در جلس Olearyپالک ایندكس هر بیمار را براساس ایندكس 

 ( را برای بیماران خود برنامه ریزی كرده و اجرا نماید.4فاز نگهداری )فاز 

در حداقل یک مورد جراحي پریودونتال، به عنوان كمک جراح در بخش تخصصي حضور یابد و پس از پایان جراحي، شرح عمل را 

 و استاد برساند.به طور دقیق ثبت نموده و به تایید و امضاء دستیارتخصصي 

 در مورد دو بیمار خود، مشاوره های الزم با سایر بخش های تخصصي را انجام داده و نتیجه مشاوره را در پرونده بیمار ثبت نماید.

تمام فعالیت های انجام شده در یک شیفت كاری را در پایان شیفت در الگبوک خود ثبت نموده و به تایید و امضاء استاد راهنما 

 .برساند

 

 حیطه عاطفی:

 

 دانشجو بتواند به شان و منزلت بیمار خود احترام بگذارد.

 دانشجو بتواند با پرسنل، اساتید و بیماران با احترام رفتار كند.

 در مورد تمام بیماران خود را ملزم به رعایت اصول كنترل عفونت بداند و سایر دانشجویان را نیز تشویق به رعایت این اصول نماید.

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

 در طرح درمان بیمار، مشاوره با سایر بخش ها را لحاظ كرده و در انجام مشاوره بیمار را همراهي كند.

 را پیگیری نماید.(  team workاجرای طرح درمان بیمار)درمانهای 

 آرامش فکری بیمار و اطمینان خاطر، اطالعات تماس خود را در اختیار بیمار گذاشته و از وضعیت بیمار مطلع باشد. به منظور
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 : آموزشی رویکرد

 تركیبي  حضوری * مجازی 

 :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  

   مباحثه در فرومیادگیری مبتني بر  

 -------سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 

 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  

 انجام درمان بر بالین بیمار  :سایر موارد )لطفاً نام ببرید(

 رویکرد ترکیبی

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

 لطفا نام ببرید ....................

 

 



5 
 

 دانشجو: و انتظارات از وظایف

 به شان و منزلت بیمار خود احترام بگذارد.دانشجو بتواند 

 دانشجو بتواند با پرسنل، اساتید و بیماران با احترام رفتار كند.

 در مورد تمام بیماران خود را ملزم به رعایت اصول كنترل عفونت بداند.

 اشند.همواره با روپوش سفید پاكیزه و در مورد خانم ها با پوشش مناسب و پاكیزه در بخش حضور داشته ب

 در طرح درمان بیمار، مشاوره با سایر بخش ها را لحاظ كرده و در انجام مشاوره بیمار را همراهي كند.

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

 درتمام مراحل برنامه ریزی طرح درمان بیماران و اجرای آن با استاد خود هماهنگي و مشورت نماید.

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

 

 یابی دانشجو: ارزروش 

گذاری اجتماعي، هر دانشجو تحت نظر استاد خود امتحان نمره( كه به دلیل لزوم رعایت فاصله 3آزمون خروج از بخش در روزهای پایاني ترم ) -1

 دهد.مي 

 نمره( به شرح زیر: 15)در مجموع  DOPSارزیابي عملکرد دانشجو با روش  -2

 نمره(  13و فالوآپ برای حداقل دو بیمار ) 1تکمیل پرونده كامل و درمان فاز  -2-1

 نمره( 2) 11دو مورد فعالیت به عنوان كمک جراح در بخش تخصصي یا سایر دانشجویان ترم   -2-2

 نمرهcase presentation (2  )سمینار یا  -3

 

بیمار با پرونده تک برگي )بدون نیاز به  2هریک از دانشجویان عزیز مي توانند به جای یک بیمار مبتال به ژنژویت یا پریودونتیت، حداكثر تبصره: 

 نمره از نمره پایان ترم را شامل مي شود. 3چارتینگ( را درمان كنند كه معادل 

 

 دادن باز خورد از طرف استاد بیمار مورد درماناولین  ارزیابي تکویني

 DOPS)بدون نمره( براساس فرم  

 نمره( 3آزمون خروج از بخش ) ارزیابي تراكمي

 نمره( 13دومین بیمار مورد درمان ) 

 نمره( 2فعالیت به عنوان كمک جراح )

 نمره( 2سمینار )

 DOPSبر اساس فرم 

 

  منابع:

 الف( كتب:

Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th Edition, chapters 5,14,32, 33, 35, 36, 39, 41, 43,44,47,48, 50, 52. 

     


