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 درس:اطالعات 

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

 1پریودنتولوژی عملي  عنوان درس:

  كد درس:
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 دكتر حوری اصل روستانام مسؤول درس: 

دكتر حوری اصل  -دكتر ندا مسلمي -دكتر نگار كانوني ثابت -دكتر سولماز اكبری -دكتر افشین خورسندمدرسان: مدرس/ 

    روستا

 : زمانهم /نیازپیش

 پزشکي عموميدكترای دندان تحصیلي:و مقطع رشته 

 اطالعات مسؤول درس:

 استادیار رتبه علمي:

 پریودانتیکس رشته تخصصي:

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

 09125470342 تلفن تماس:
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 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
 



2 
 

 :  توصیف کلی درس

عملي پریودنتولوژی است. مباحث این كلینیک پریودنتولوژی( اولین واحد عملي و پیش نیاز سایر دروس )پری 1پریودنتولوژی عملي 

درس به دو صورت تئوری و عملي تدریس شده و دانشجویان در این واحد فرصت خواهند داشت كاربرد بالیني مباحث آموخته شده 

 های كالسي، روی مدل و با همتایان یکدیگر تمرین كنند.را پیش از كار روی بیمار، با بحث

های پریودنتال، شناخت ی تکمیل پروندههای پریودنتال و تمییز آنها از حالت سالمت، نحوهبیماری های بالینيشناخت عالئم و نشانه

های سیستمیک یا داروها بر روی پریودنشیوم و همچنین مالحظات درمان پریودنتال در بیماران سیستمیک در این واحد آثار بیماری

شوند؛ همچنین ی آموزش آن به بیماران آشنا ميال بهداشت دهان و نحوههای مختلف اعمشود. دانشجویان با روشدرسي تدریس مي

آموزند. دانشجویان ی صحیح كاربرد آنها را ميشناسند، و نحوهرا مي scaling and root planingابزار مورد استفاده برای عمل 

 نمایند.کدیگر به صورت عملي تمرین ميهای دستي را تحت نظارت اساتید بر روی یی استفاده از قلمتکمیل پرونده و نحوه

 

 :مندیتوان محورهای /ف کلیاهدا

، شناخت كسب مهارت شناخت و استفاده ازقلمهای جرمگیری، كسب شناخت و مهارت انجام انواع روشهای كنترل پالک میکروبي

 های پریودونتال های بالیني بیماریعالیم و نشانه

 

    :مندیتوانمحورهای هر زیر /اهداف اختصاصی

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

 حیطه شناختی:

 را به درستي بشناسد. آیتم های تشکیل پرونده و چارت پریودونتال 

 عالیم ونشانه های بیماریهای پریودونتال را به خوبي بشناسد.

 لثه را در سالمت و بیماری بداند. 4Cر تغییرات د

 انواع مسواک و روشهای مسواک زدن را بداند و موارد كاربرد هر یک از این روشهای مسواک زدن را بشناسد.

 انواع وسایل كنترل پالک بین دنداني و موارد تجویز هر كدام را بداند.

 .انواع دهانشویه ها و موارد تجویز هر كدام را بداند

بین انواع بیماری سیستمیک و بیماری های پریودونتال و مالحظاتي را كه در درمان پریودونتال بیماران سیستمیک الزم ارتباط 

 است، بداند و توضیح دهد.

را  polishing instrumentsو  exploratory instruments  ،scaling instrumentsانواع قلمهای پریودونتال اعم از 

 بشناسد. 

 كار با قلمهای جرمگیری یونیورسال ، گریسي و سیکل اسکیلر ها را بداند. (rationale)اصول 
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 :حیطه رفتاری
 را بر روی یکي از همگروهي هایش تعیین كند. O learyبتواند میزان پالک ایندكس 

 روش اصلي( را به صورت عملي بر روی مدل به درستي انجام دهد. 4انواع روشهای مسواک زدن )

 صحیح نخ كشیدن را بر روی مدل نشان دهدروش 

 روش صحیح كاربرد انواع وسایل بین دنداني را بر روی مدل نشان دهد.

 براساس نمای بالیني لثه ها بتواند روش مناسب مسواک زدن ان مورد را انتخاب كند و دالیل انتخاب خود را شرح دهد.

 بتواند یک نسخه دارویي با رعایت اصول بنویسید.

 با رعایت اصول بنویسد. systemic compromisedد یک درخواست مشاوره با پزشک مربوطه در مورد یک بیمار بتوان

 بتواند یک درخواست آزمایش با رعایت اصول بنویسید.

 روش صحیح دست گرفتن قلم پریودونتال را عمال نشان دهد.

 انواع رست های داخل دهاني را بر روی مدل انجام دهد.

 قلمهای جرمگیری یونیورسال، گریسي و سیکل اسکیلر ها از هم افتراق دهد.بتواند 

 را بر روی مدل انجام دهد. Scalerنحوه صحیح جرمگیری با 

 نحوه صحیح جرمگیری با قلمهای جرمگیری یونیورسال را بر روی مدل انجام دهد.

 .نحوه صحیح جرمگیری با قلمهای جرمگیری گریسي را بر روی مدل انجام دهد

 یک مورد پرونده و چارت كامل پریودونتال را به درستي تکمیل نماید. )بر روی همگروهي خود(

 بر روی همگروهي خود جرمگیری با قلم های دستي را با رعایت اصول صحیح انجام دهد.

 اصول كنترل عفونت را در هنگام كار بر روی همگروهي خود به درستي رعایت نماید.

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

 برساند.

 

 حیطه عاطفی:

 دانشجو بتواند به شان و منزلت بیمار خود احترام بگذارد.

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

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

 در بحث های گروه كوچک فعاالنه شركت كند و توانایي ابراز عقیده و دفاع از تشخیص یا طرح درمان پیشنهادی را تقویت نماید.
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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  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------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  

 -----–سایر موارد )لطفاً نام ببرید( 

 رویکرد ترکیبی

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

: فیلم هریک از مباحث در سامانه نوید بارگذاری مي شود. سپس در یک جلسه حضوری، مباحث مرور مي شود و امتحان به لطفا نام ببرید 

 صورت حضوری گرفته مي شود.
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 تقویم درس:

نام مدرس/ 

 مدرسان

های یادگیری/ تکالیف فعالیت

 دانشجو 

 جلسه عنوان مبحث روش تدریس

شرکت در کالس حضوری +  دکتر ندا مسلمی

 آزمون

 1 کنترل پالک ترکیبی )آفالین + حضوری(

دکتر افشین 

 خورسند

دکتر نگار کانونی 

 ثابت

شرکت در کالس حضوری + 

 آزمون

 2 اری های سیستمیکمبی ترکیبی )آفالین + حضوری(

سولماز دکتر 

 اکبری

شرکت در کالس حضوری + 

 آزمون

 3 های بالینیچارتینگ و یافته ترکیبی )آفالین + حضوری(

دکتر حوری اصل 

 روستا

شرکت در کالس حضوری + 

 آزمون

اینسترومنت ها و  ترکیبی )آفالین + حضوری(

 اینسترومنتیشن
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 دانشجو: و انتظارات از ظایفو

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

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

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

  باشد.در كارگروهي كالسي مشاركت فعال داشته 
 .در جلسات كار عملي در زمان مقرر و بدون تاخیر در بخش حضور داشته باشد 

 
 

 یابی دانشجو: ارزروش 

  ی كل مي باشد.نمره از نمره 4حضور فعال و پرسش و پاسخ در هر جلسه كه معادل 

 ی نهایي نمره 16پاسخ( كه  امتحان پایان ترم شامل آزمون كتبي و امتحان شفاهي )به صورت انجام كار عملي و پرسش و

  را شامل مي شود

  منابع:

 الف( كتب:      

Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th Edition, chapters 3, 5, 32, 35, 36, 39, 47, 48, 50 
 


