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 : هدف کلی درس 

ی یماری هابمتقابل ارتباط  کودکان وبالغین در ای پریودنتالواتیولوژی انواع بیماری ه آشنایی با نمای بالینی، اپیدمیولوژی

 اارزیابی خطردر بیماران پریودنتالو درمان های آنتی میکروبیال ک و سیستمی

 

 اهداف اختصاصی 

 :شنا باشندبا موارد زیر آاین دوره رود در پایان نتظار می از فراگیران ا

 کودکان وبالغین ای پریودنتال درواتیولوژی انواع بیماری ه آشنایی با نمای بالینی، اپیدمیولوژی- 1

 plaque-inducedآشنایی باعالئم بالینی ژنژیویت 1-1   

 nonplaque- inducedعالئم بالینی وهیستولوژی واتیولوژی ژنژیویت اآشنایی ب  2-1   

 عالئم بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی واتیولوژی پریودنتیت مزمنآشنایی با 3-1   

  نمای بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی واتیولوژی پریودنتیت مهاجم آشنایی با4-1   

 آ شنایی بابیماری های پریودنتال نکروزان ودرمان آنها5-1   

 آ شنایی بابیماری های حاد لثه ای وآبسه های پریودنتال ودرمان 6-1   

 یماری های پریودنتال در کودکانآ شنایی باب7-1   

 افزایش حجم لثه ودرمان آنآ شنایی با8-1   

 

 ک و درمان پریودنتال وبیماری های سیستمیآشنایی با رابطه ی متقابل بیماری های -2

 ری های سیستمیکنمای بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی واتیولوژی، پروگنوز ودرمان پریودنتیت مرتبط با بیماآشنایی با1-2  

  مالحظات درمان پریو در بیماران سیستمیکآشنایی با2-2  

  Periodontal medicineآ شنایی با3-2 

 

 ،درمان های آنتی میکروبیال بیماری های پریودنتال آشنایی با- 3

 درمان آنتی میکروبیال در انواع بیماری های پریودنتالآ شنایی با 1-3 

 

 ارزیابی خطردر بیماران پریودنتال آ شنایی با-4  
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 نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 نمره(بر اساس اتمام دروس استاد مربوطه 5کوئیزهای کالسی :)

 ساس نکات کلیدی () آزمون بر ا Kf–پاسخ  ) چهار گزینه ای و صحیح وغلط (و کو تاهMCQ ,T-Fنمره( 15:)امتحان پایان دوره

  مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو:  

  غیبتها بر اساس ائین نامه آموزشی دانشکده اعالم نظر گردد .

 

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

 ری استخاموش نگهداشتن تلفن همرا ضرو

 

 بر طبق برنامه اموزش دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم:
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3. Journals: Compendium of continuing educations in dentistry-periodontology.Last Edition 

 

 منابع برای یافتن مقاله وسایر اطالعات مفید
Journal of clinical periodontology 

www.pubmed.com 
 
 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 رئوس مطالب

 مدرس
شیوه ارائه 

: درس

 سخنرانی

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل 

کمک 

 آموزشی

:نتیپاورپو  

1 6/7/1400 عالئم بالینی وهیستولوژی       13-12 

 nonplaque- inducedژنژیویت 

مدی نیااحدکتر   سخنرانی  

 

      نتیپاورپو -

2 20/7/1400 عالئم بالینی وهیستولوژی  " 

 plaque- inducedژنژیویت 

فخاریدکتر   " " " 

3 27/7/0140 نمای بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی  " 

 واتیولوژی پریودنتیت مزمن

اری   فخدکتر   " " " 

4 4/8/1400 مای بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی ن " 

 واتیولوژی پریودنتیت مهاجم

اری   فخدکتر   " " " 

5 11/8/1400 بیماری های پریودنتال نکروزان  " 

 ودرمان آنها

فخاریکتر د  " " " 

6 81/8/1400  بیماری های حاد لثه ای  

 وآبسه های پریودنتال ودرمان آنها

نیااحمدی دکتر  " " " 

http://www.pubmed.com/
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7 25/8/1400   افزایش حجم لثه ودرمان آن " 
 

احمدی نیادکتر   

 
 

" " " 

8 2/9/1400 درمان آنتی میکروبیال در انواع   " 

 بیماری های پریودنتال

 

میرزاییدکنر   " " " 

9 9/9/1400 میرزاییدکنر  ارزیابی خطر "   " " " 

10 16/9/1400 بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی نمای  " 

واتیولوژی، پروگنوز ودرمان 

پریودنتیت مرتبط با بیماری های 

 سیستمیک

پوریدکتر  " " " 

11 23/9/1400 مالحظات درمان پریو در بیماران  " 

 سیستمیک

پوریدکتر  " " " 

12 30/9/1400 پوریدکتر  بیماری های پریودنتال در کودکان "   " " " 

13 7/10/1400 عفونت پریودنتال بر سالمت تاثیر  " 

 سیستمیک

میرزاییدکتر   " " " 

  "      
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