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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 97-98:نیمسال تحصیلی *                                     پریو*گروه آموزشی:                                             دندانپزشکی:  دانشکده* 

                    کد درس:*                           2عملی پریودانتیکس  درس:  عنوان*

                                             دندانپزشکی رشته تحصیلی : *                                                             8ترم  مقطع : *

      برگزاري: دانشکده دندانپزشکی محل *   8:30-12ساعت -هشنبه تا سه شنبزمان برگزاري:  *

                                     تعداد جلسات:  *                                     عملینوع واحد: *                                                       1: تعداد واحد* 

                     1پریو عملی پیش نیاز یا هم نیاز: *                                                     تعداد فراگیران: *

 دکتر احمدي نیا -دکتر فخاريمدرسین: نام 

  بهیکشنبه ودوشنروزهاي تماس با مسئول درس:                                        مسوول درس: دکتر فخارينام 

 32550700 تلفن:                                                   ش پریودنتیکسبخآدرس دفتر:

  :پست الکترونیک

 : هدف کلی درس

 براي بیمار مبتال به ژنژیویت وپریودنتیت خفیف 4و1با تکمیل پرونده پریو وانجام درمان فاز آشنایی 

 اهداف اختصاصی

 دوره قادر باشند:از فراگیران انتظار می رود در پایان این 

 براي حداقل سه بیمار مبتال به ژنژیویت / پریودنتیت خفیف، پرونده پریوراتکمیل کند.

 در تکمیل پرونده حداقل یک بیمار مبتالبه پریودنتیت متوسط/شدید به دانشجوي سال باال کمک کند.

 هد.دیودنتال را با وسایل دستی انجام درمان پر 4و1براي حداقل سه بیمار مبتال به ژنژیویت / پریودنتیت خفیف، فاز 

 براي حداقل سه بیمار مبتال به ژنژیویت / پریودنتیت خفیف آموزش بهداشت وپالیش انجام دهد.

 رارعایت کند. preceptorshipدر تمامی موارد فوق اصول 

 نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 نمره 2اله: نمره/ ارائه مق 2نمره/ حضوروکنترل عفونت  4ان پایان دوره: نمره/ امتح 12عملکرد دانشجو در بخش در طی دوره: 

  مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو: 

رس ن دآغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع و قبل از استاد در کالس و توجه به مباحث ارائه شده در بخش ضرروي  است 

 خاموش نگهداشتن تلفن همرا ضروري است

 -* تاریخ امتحان میان ترم: 

     طبق تقویم آموزشیتاریخ امتحان پایان ترم:  *

 * سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان:

 پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. حضور فعال در کالس و مشارکت در  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :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 
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 براي یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 
Journal of clinical periodontology 

 

 

 یجدول زمان بندي برنامه درس
                                    

 مدرس عنوان ساعت روز

هفته ي  8شنبه وسه شنبه )

 اول(

درمان براي بیماران با 1انجام فاز 12-8:30

 ژنژیویت /پریودنتیت خفیف

 احمدي نیادکتر

هفته ي  8یکشنبه ودو شنبه)

 اول(

درمان براي بیماران با 1انجام فاز 12-8:30

 ژنژیویت /پریودنتیت خفیف 

 دکترفخاري

درمان براي بیماران با 1انجام فاز 8:30-12 وم(هفته ي د 8شنبه وسه شنبه)

 ژنژیویت /پریودنتیت خفیف 

 دکتر احمدي نیا

هفته ي  8یکشنبه ودوشنبه)

 دوم(

درمان براي بیماران با 1انجام فاز 12-8:30

 ژنژیویت /پریودنتیت خفیف 

 

 دکترفخاري

                                                                            


