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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:*                                      4عملی پریودانتیکس  درس:  عنوان*

                                             ندانپزشکید رشته تحصیلی : *                                                                       10ترم  مقطع : *

      برگزاري: دانشکده دندانپزشکی محل*             13-16:30 ساعت -شنبه تا سه شنبهرگزاري: زمان ب *

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

                     3پریو عملیپیش نیاز یا هم نیاز: *                                                    تعداد فراگیران: *

 دکتر پوري –دکتر میرزایی مدرسین: نام 

  نبهیکشنبه ودوشتماس با مسئول درس:  روزهاي                                       مسوول درس: دکتر میرزایینام 

 32550700 تلفن:                                                   بخش پریودنتیکسآدرس دفتر:

  :پست الکترونیک

وکمک  دید تاشبا وسایل دستی واولتراسونیک دربیمار مبتال به پریودنتیت متوسط  IVو  Iآشنایی با انجام فاز هدف کلی درس: 

 در انجام جراحی پریودنتال به عنوان دستیار جراحی
 

 اهداف اختصاصی

 بیمار مبتال به پریودنتیت متوسط تاشدید پرونده پریورا با مهارت تکمیل کند. 3راي حداقل ب -1

 شرح دهد.و گروه  راي حداقل یک بیمار مبتال به پریودنتیت متوسط تاشدید پرونده را بصورت کامل جهت استادب -2

رنظراستاد انجام درمان وآموزش بهداشت رابا وسایل دستی زی 1بیمارمبتال به پریودنتیت متوسط تاشدید فاز 3براي حداقل  -3

 دهد.

درمان وآموزش بهداشت راباوسایل اولتراسونیک زیرنظراستاد 1بیمارمبتال به پریودنتیت متوسط تاشدید فاز  3براي حداقل -4

 انجام دهد.

ن وآموزش بهداشت را با وسایل دستی بصورت مستقل درما 1رمبتال به پریودنتیت متوسط تاشدید فازبیما 3براي حداقل  -5

 انجام دهد.

درمان وآموزش بهداشت رابا وسایل اولتراسونیک بصورت  1بیمارمبتال به پریودنتیت متوسط تاشدید فاز 3براي حداقل  -6

 مستقل انجام دهد.

 درانجام جراحی پریودنتال به عنوان دستیارجراحی عمل کرده وشرح عمل را با تایید استاد بنویسد. -7

 زیرنظراستادارائه کند journal clubیک مقاله را بصورت  -8

 نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 برگزار می شود OSCEنمره(بصورت  5)نحوه ارزشیابی دانشجو: امتحان پایان دوره

نمره(/ارائه  2نمره(/ شرح پرونده یک بیمار)  2نمره(/ رعایت انضباط وکنترل عفونت) 9بیمار) 3براي 1ائه فازتکالیف دانشجو:ار

 نمره( 2مقاله )

 مقررات ونحوه ي برخورد با غیبت و تآخیر دانشجو:

  غیبتها بر اساس ائین نامه آموزشی دانشکده اعالم نظر گردد .

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

 خاموش نگهداشتن تلفن همرا ضروري است

  طبق برنامه آموزش دانشکدهتاریخ امتحان پایان ترم:
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 :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 

 

 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 13-16:30

پریودنتبت متوسط تاشدید)گروه 

 (4و3

 پوريدکتر 

هفته ي  8یکشنبه ودو شنبه)

 اول(

درمان براي بیماران با 1انجام فاز      13-16:30    

پریودنتبت متوسط تاشدید)گروه 

 (2و1

 دکترمیرزایی

درمان براي بیماران با 1انجام فاز 16:30-13 هفته ي دوم( 8شنبه وسه شنبه)

پریودنتبت متوسط تاشدید)گروه 

 (2و1

 دکتر پوري

هفته ي  8یکشنبه ودوشنبه)

 دوم(

درمان براي بیماران با 1انجام فاز 13-16:30

دنتبت متوسط تاشدید)گروه پریو

 (4و3

 دکترمیرزایی

                                                                            


