
 1 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 98-99دوم  :* نیمسال تحصیلی                                  پریودانتیکس   *گروه آموزشی:     دندانپزشکی           :دانشکده* 

                 کد درس:*                                                                1 نظری یکسپریودانت  عنوان درس: *

                                           دندانپزشکی   رشته تحصیلی : *                                                                                 عمومی    دکترای  مقطع : *

     تندیس3 : کالس برگزاری   محل*                                                   12-13ساعت    شنبه ها  سه زمان برگزاری:  *

                               11      تعداد جلسات:  *                                      نظری : نوع واحد *                            1:   تعداد واحد* 

                   نداردپیش نیاز یا هم نیاز:   *                                                                   دندانپزشکی 5 ترم  تعداد فراگیران: *

 احمدی نیا ,میرزایی  , دکتر فخاری مدرسین: نام 

 شنبه ها سه روزهای تماس با مسئول درس:                                       دگتر احمدی نیا   ول درس: مسونام 

  تلفن:                                       دانشکده دندانپزشکی        آدرس دفتر: 

 dr_ahmadinia45@yahoo.com :پست الکترونیک

 : هدف کلی درس

 پریودنتال های بیماری بندی طبقه واصول پریودنتال پاکت تشکیل ، لثه وعملکرد شناسی بافت ومی،آنات با آشنایی-1 

 آن وکنترل وکلکولوس پالک میکروبیولوژی آنهاو با کردن کار نحوه و پریودنتال ی ها اینسترومنت با آشنایی 2-

 استخوان تخریب والگوهای اکلوزال ترومای وعالئم تشخیصی ابزار یک عنوان به رادیوگرافی از استفاده با آشنایی 3-

 .دهان بد بوی و پریودنتال های بیماری درمان ،پروگنوز،طرح تشخیصی های ابزار با آشنایی 4-
 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:
 پریودنتال های بیماری بندی طبقه و الپریودنت پاکت تشکیل ، لثه وعملکرد شناسی بافت آناتومی، با آشنایی 1-

 لثه وعملکرد شناسی بافت آناتومی، با آشنایی 1-1

 پریودنتال های پاکت وپاتوژنز باتعریف آشنایی 1-2

 پریودنتال های بیماری بندی طبقه ونحوه اصول با آشنایی 1-3

 آن وکنترل وکلکولوس پالک ولوژیمیکروبی آنهاو با کردن کار نحوه و پریودنتال ی ها اینسترومنت با آشنایی 2-

 آنها تیزکردن ونحوه پریودنتال های اینسترومنت با آشنایی 1-2

 درمان1 وفاز پریودنتال های قلم با کارکردن اصول با آشنایی 2-2

 پریودنتال های بیماری اتیولوژی با آشنایی 3-2

 باکتریایی پالک مکانیکی باکنترل آشنایی 4-2

 استخوان تخریب والگوهای اکلوزال ترومای وعالئم تشخیصی ابزار یک عنوان به رادیوگرافی زا استفاده با آشنایی 3-

 پریودنتال های بیماری در استخوان تخریب الگوهای با آشنایی 3-1

 پریودنتال های بیماری در تشخیصی ابزار یک عنوان به رادیوگرافی از استفاده با آشنایی 3-2

 اکلوزال ترومای با آشنایی 3-3

 دهان بد بوی و پریودنتال های بیماری درمان ،پروگنوز،طرح تشخیصی های ابزار با آشنایی 4-

 پریودنتال های دربیماری تشخیصی های ابزار با آشنایی 4-1

 پریودنتال های بیماری پروگنوز با آشنایی 4-2

 پریودنتال دربیماران درمان باطرح آشنایی 4-3

 دهان بد بوی ودرمان علل با آشنایی 4-4
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 معادل ....% نمره کل ....نمره0(:....الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 ..% نمره کل111معادل .. نمره00.............ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحی       :ن ترم میا

 چهار گزینه ای تستی     :پایان ترم  

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 
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تاخیر در سر جلسه  . هر دو جلسه موجه غیبت داشته باشد به منزله نمره صفر خواهد بود 4چنانچه دانشجو بیش از  خواهد شد .

 گردد نظر می اعالم دانشکده آموزشی نامه ائین اساس بر غیبتها . کالس به منزله یک جلسه غیبت خواهد بود

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 فراگیران باید:

 حضور فعال به موقع در سر کالس داشته باشند -1

 شئونات اخالقی را رعایت کنند -2

 داشته باشند  پوشش و ظاهر مناسب سر کالس -3

 با مطالعه قبلی سر کالس حاضر شوند -4

 مشارکت فعال در پرسش و پاسخ -5

 

 طبق تقویم  آموزشی * تاریخ امتحان میان ترم: 

 طبق تقوی اموزشی     تاریخ امتحان پایان ترم: *

 :یمنابع اصل

1. Clinical Periodontology & Implant Dentistry, Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, Thorkild Karring.Last 

Edition 

2. Carranza’s Clinical Periodontology. Newman, Takei, Klokkevold, Carranza. Last Edition. 

3. Journals: Compendium of continuing educations in dentistry-periodontology.Last Edition 

 مفید اطالعات وسایر مقاله یافتن برای منابع

Journal of clinical periodontology 

www.pubmed.com 
 

 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
 ارائه درس شیوه

وسایل کمک 

 آموزشی
1 92/11/29 12-13 

 وعملکرد شناسی بافت باآناتومی، آشنایی

 لثه

 تعاملیسخنرانی  

 دکتر احمدی نیا
 پاورپوینت

  وعملکرد شناسی بافت باآناتومی، شناییآ 12-13 6/19/29 2

 واستخوان ،سمان پریودنتال لیگامان

 آلوئول

 تعاملیسخنرانی 

 دکتر احمدی نیا

 پاورپوینت

 تعاملیسخنرانی  پریودنتال وپاتوژنزپاکت تعریف 12-13 98/12/13 3

 دکتر فخاری

 پاورپوینت

 تعاملی سخنرانی پریودنتال های بیماری بندی طبقه 12-13 22/12/89 4

 دکتر فخاری

 

 پاورپوینت

 های بیماری در کلینیکی تشخیص 12-13 22/12/89 5

 پریودنتال
 تعاملیسخنرانی 

 فخاریدکتر 

 پاورپوینت

  تعاملی سخنرانی پریودنتال های بیماری پروگنوز 12-13 18/1/88 6

 دکتر فخاری

 

 پاورپوینت



 3 

 لیتعامسخنرانی  پالک مکانیکی کنترل 12-13 . 26/1/88 2

 دکتر فخاری

 

 پاورپوینت

 تعاملیسخنرانی  پریودنتال های بیماری اتیولوژی 12-13 . 2/2/88 9

 احمدی نیادکتر 

 پاورپوینت

های  بیماری در استخوان تخریب الگوهای 12-13 . . 8/2/88 8

 پریودنتال
 تعاملیسخنرانی 

 دکتر احمدی نیا

 

 پاورپوینت

12 
 

 ابزار بعنوان وگرافیرادی از استفاده 12-13 . 99/2/16

 پریودنتال های بیماری  در تشخیصی

 

 تعاملیسخنرانی 

 احمدی نیادکتر 

 پاورپوینت

 تعاملیسخنرانی  اکلوزال ترومای 12-13 . 23/2/88 11

 احمدی نیادکتر 

 پاورپوینت

 پریودنتال های اینسترومنت با آشنایی 12-13 . 32/2/82 12

 باآنها کردن واصول کار
 ملیتعاسخنرانی 

 دکتر میرزایی

 پاورپوینت

 سخنرانی تعاملی  باکتریایی پالک شیمیایی کنترل 12-13 . 6/3/82 13

 دکتر میرزایی

 پاورپوینت

 تعاملیسخنرانی  پریودنتال بیماران در درمان طرح 12-13 . 13/3/82 14

 میرزاییدکتر 

 

 پاورپوینت

 ملیسخنرانی تعا دهان بد بوی ودرمان علل 13-12 22/3/82 15

 دکتر میرزایی

 

 

 پاورپوینت

 

 

  


