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 بسوو تعالی

 دانشگاه علٌم پسشکی گلستاى  

 پسشکی علٌم هرکس هطالعات ً تٌسعو آهٌزش

  course planتزهی  دّرٍ  عزح 

                                                             :دًذاًپششکیداًشکذٍ

 9011-9911اّل :ًیوظبل تحصیلی                    پزیْ *گزٍّ آهْسشی: 

 9پزیْ ًظزی  ْاى درص: ػٌ*

                  66  کذ درص:*

                                                                دکتزی  هقغغ : *

                                              دًذاًپششکیرشتَ تحصیلي : *

                                                     در عی تزم سهبى بزگشاري:  *

   هجبسیبزگشاری     هحل* 

                                                        اّاحذ ًظزی:  تؼذاد ّاحذ* 

                                                    ًظزیًْع ّاحذ:    *

                                   جلظَ 91  تؼذاد جلظبت:  *

  69تؼذاد فزاگیزاى: *

                     2پزیْ ًظزی پیش ًیبس یب ُن ًیبس: *

 احوذی ًیب–پْری  –هیزسایی دکتز  هذرطیي: ًبم 

                                         دکتز احوذی ًیبهظّْل درص: ًبم 

  دّشٌبَرّسُبی توبص بب هظئْل درص: 

                                                یداًشکذٍ دًذاًپششک  آدرص دفتز: 

  تلفي:

 dr_ahmadinia45@YAHOO.COM :پظت الکتزًّیک
 : ُذف کلی درص

 آشٌبیی بب ارتببط شزایظ پزیْدًتبل بب اًذّ، ارتْ ّپزّتش -9

آشٌبیی بب آًبتْهی طبختبرُبی حیبتی در جزاحی پزیْ،اصْل کلی  -2

 ْاع تکٌیک ُبی فلپ ّبخیَ جزاحی،کْرتبژّژًژیْکتْهی ّ اً

 آشٌبیی بب اصْل جزاحی ُبی رسکتیْ، پیش پزّتشی، رژًزاتیّْهْکْژًژیْال -9

 آشٌبیی ببضبیؼبت فْرکبّدرهبى آًِب  -4

 آشٌبیی بب فبس ًگِذاری بیوبراى پزیْدًتبل -1 

 
 

 

 اُذاف اختصبصی:

 اس فزاگیزاى اًتظبر هی رّد در پبیبى دّرٍ قبدر ببشٌذ:
 ى اًتظبر هی رّد در پبیبى ایي دّرٍ قبدر ببشٌذ:اس فزاگیزا

 آشٌبیی بب ارتببط شزایظ پزیْدًتبل بب اًذّ، ارتْ ّپزّتش -9

 آشٌبئی بب راٍ ُبی ارتببط پبلپ ّپزیْدًشیْم ّاًْاع ضبیؼبت هزتبظ 9-9
  ّدرهبى آًِب

شزایظ اًجبم درهبى ارتّْهْاردکبربزد آى را دربیوبراى آشٌبئی بب 2-9

 پزیْدًتبل 

 فبکتْرُبی پزیْدًتبل هِن در درهبى ُبی پزّتشیآشٌبئی بب 9-9         

 

آشٌبیی بب آًبتْهی طبختبرُبی حیبتی در جزاحی پزیْ،اصْل کلی  -2

 جزاحی،کْرتبژّژًژیْکتْهی ّ اًْاع تکٌیک ُبی فلپ ّبخیَ 

 طبختبرُبی آًبتْهیک حیبتی  در جزاحی ُبی پزیْدًتبل آشٌبئی بب  9-2     

اصْل اّلیَ جزاحی پزیْدًتبل،آهبدٍ طبسی بیوبر ّهزاقبت شٌبئی بب آ 2-2     

 ُبی پض اسػول 

 صْل جزاحی ژًژیْکتْهی را ّهْارد کبربزد آىاآشٌبئی بب  9-2     

 آشٌبیی کلی بب فلپ ُبی پزیْدًتبل 4-2     

 آشٌبیی بب اًْاع تکٌیک ُبی فلپ در درهبى پبکت ُبی پزیْدًتبل1-2     

اًْاع تکٌیک ُبی بخیَ ّهْارد کبربزد ُزیک در جزاحی ی بب آشٌبئ6-2     

 پزیْدًتبل

 

 آشٌبیی بب اصْل جزاحی ُبی رسکتیْ، پیش پزّتشی، رژًزاتیّْهْکْژًژیْال  -9

 تکٌیک، هْارد کبربزد ّتْالی اًجبم هزاحل جزاحی رسکتیْآشٌبئی بب 9-9     
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 م ّطخت ّکبربزدآى تکٌیک ُبی جزاحی پیش پزّتشی ببفت ًزآشٌبئی بب 2-9    

 اًْاع هتزیبل ُب ّاصْل ّهْارد کبربزد جزاحی رژًزاتیْ آشٌبئی بب9-9    

 ا ًْاع ضبیؼبت هْکْژًژیْال  ّتکٌیک ُبی جزاحی آًِب آشٌبئی بب4-9    

 

 آًبتْهی ّاًْاع ضبیؼبت فْرکب ّدرهبى آًِبآشٌبئی بب  -4

  دربیوبراى پزیْدًتبل ّایوپلٌت صْل ّفْاصل فبسًگِذاری ا آشٌبئی بب - 1

 

 

 

 
 

 ًحٍْ ارسشیببی داًشجْ:

 چِبر گشیٌَ ای تظتی :پبیبى تزم 

  : ًحٍْ بزخْرد بب غیبت ّ تبخیز داًشجْهقزرات ّ 

 در صْرت ارائَ آًالیي تْطظ ُوکبراى حضْر داًشجْ طز کالص آًالیي الشاهی ُظت

 

 ًذارد* تبریخ اهتحبى هیبى تزم: 

     عبق تقْین داًشگبُی پبیبى تزم: تبریخ اهتحبى *

 * طبیز تذکزُبی هِن بزای داًشجْیبى:

  
 

 :یهٌببغ 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 

 

 

 بزای یبفتي هقبلَ ّ طبیز اعالػبت هفیذکوکی : هٌببغ 

 

 

 یجذّل سهبى بٌذی بزًبهَ درط

 تبریخ ردیف

 

 طبػت

 

ارائَ  شیٍْ رئْص هغبلب

 درص

فؼبلیتِبی 

یبدگیزی 

 شجْداً

ّطبیل 

کوک 

 آهْسشی

ىفتو  1

 اًل

 آزاد
راٍ ُبی ارتببط پبلپ 

ّپزیْدًشیْم ّاًْاع 

 ضبیؼبت

دکتز احوذی 

 ًیب
پاًرپٌین شناختی

 ت

ىفتو  2

 دًم

شزایظ اًجبم درهبى  آزاد

ارتّْهْاردکبربزد آى 

 را دربیوبراى

دکتز احوذی 

 ًیب
پاًرپٌین شناختی

 ت

ىفتو  3

 سٌم

فبکتْرُبی پزیْدًتبل  آزاد

در درهبى ُبی  هِن

 پزّتشی

دکتز احوذی 

 ًیب
پاًرپٌین شناختی

 ت

ىفتو  4

 چيارم

اصْل اّلیَ جزاحی  آزاد

پزیْدًتبل،آهبدٍ طبسی 

بیوبر ّهزاقبت ُبی پض 

 اسػول

دکتر 

 هیرزایی

پاًرپٌین شناختی

 ت
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ىفتو  5

 پنجن

طبختبرُبی آًبتْهیک  آزاد

حیبتی  در جزاحی ُبی 

 پزیْدًتبل

رپٌینپاً شناختی دکتزهیزسایی

 ت

ىفتو  6

 ششن

دکتر احودی  فلپ ُبی پزیْدًتبل آزاد

 نیا

پاًرپٌین شناختی

 ت

ىفتو  7

 ىفتن

اًْاع تکٌیک ُبی فلپ  آزاد

در درهبى پبکت ُبی 

 پزیْدًتبل

دکتر احودی 

 نیا

پاًرپٌین شناختی

 ت

ىفتو   8

 ىشتن

صْل جزاحی ا آزاد

ژًژیْکتْهی را ّهْارد 

 کبربزد آى

پٌریدکتر  ینپاًرپٌ شناختی 

 ت

ىفتو  9

 نين

اًْاع تکٌیک ُبی بخیَ  آزاد

ّهْارد کبربزد ُزیک 

 در جزاحی پزیْدًتبل

پاًرپٌین شناختی دکتر پٌری

 ت

ىفتو  11

 دىن

تکٌیک، هْارد کبربزد  آزاد

ّتْالی اًجبم هزاحل 

 جزاحی رسکتیْ

دکتر احودی 

 نیا

پاًرپٌین شناختی

 ت

ىفتو  11

یازدى

 م

اًْاع هتزیبل ُب  آزاد

رد کبربزد ّاصْل ّهْا

 جزاحی رژًزاتیْ

پٌریدکتر  پاًرپٌین شناختی 

 ت

ىفتو  12

دًازد

 ىن

ا ًْاع ضبیؼبت  آزاد

هْکْژًژیْال  ّتکٌیک 

 ُبی جزاحی آًِب

دکتر احودی 

 نیا

پاًرپٌین شناختی

 ت

ىفتو  13

سیسدى

 م

آًبتْهی ّاًْاع  آزاد

ضبیؼبت فْرکب ّدرهبى 

 آًِب

دکتر احودی 

 نیا

پاًرپٌین شناختی

 ت

 ىفتو 14

چيارد

 ىن

تکٌیک ُبی جزاحی پیش  آزاد

پزّتشی ببفت ًزم ّطخت 

 ّکبربزدآى

دکتر 

 هیرزایی

پاًرپٌین شناختی

 ت

 
15 

 

 
ىفتو 

پانسد

 ىن
 

 

 
 آزاد

 

 
اببآشٌبیی  صْل ّفْاصل  

فبسًگِذاری دربیوبراى 

 پزیْدًتبل ّایوپلٌت

 
 

دکتر 

 هیرزایی

 
 شناختی

 

 

 
پاًرپٌین

 ت

ىفتو  16

شانسد

 ىن

     

ىفتو  17

دىنىف  
     

  91/7/11تبریخ ببسًگزی عزح دّرٍ: 

 

 

 گزٍّ پزیْدًتْلْژی داًشکذٍ دًذاًپششکی گزگبى                          


