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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 98-99:* نیمسال تحصیلی               پریودنتیکس  *گروه آموزشی:                                          دندانپزشکی: دانشکده* 

                    کد درس:*                                      2پریونظری عنوان درس: *

                                              دندانپزشکیرشته تحصیلی : *                                                         7ترم مقطع : *

      :دانشکده دندانپزشکیبرگزاری  محل*           8::7-8::8ساعت  چهارشنبه زمان برگزاری: *

                                    8: تعداد جلسات:  *                                  نظرینوع واحد:  *                                                        :: تعداد واحد* 

                    :پریونظری پیش نیاز یا هم نیاز: *                                                     تعداد فراگیران: *

 دکترمیرزایی-دکتر پوری-فخاری دکتر -دکتر احمدی نیامدرسین: نام 

   شنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:                                دکتر فخاری  مسوول درس: نام 

 02283733 تلفن:                                             خش پریوب آدرس دفتر: 

  :پست الکترونیک

 رس:هدف کلی د

متقابل بیماری های کودکان وبالغین  ارتباط ای پریودنتال درواتیولوژی انواع بیماری ه آشنایی با نمای بالینی، اپیدمیولوژی 

 بی خطردر بیماران پریودنتالواارزیا درمان های آنتی میکروبیال ک و سیستمی

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

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

 plaque-inducedآشنایی باعالئم بالینی ژنژیویت :-:   

 nonplaque- inducedعالئم بالینی وهیستولوژی واتیولوژی ژنژیویت آشنایی با  :-2   

 عالئم بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی واتیولوژی پریودنتیت مزمنآشنایی با :-0   

 نمای بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی واتیولوژی پریودنتیت مهاجم  آشنایی با:-4   

 ن آنهاآ شنایی بابیماری های پریودنتال نکروزان ودرما:-8   

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

 یماری های پریودنتال در کودکانآ شنایی باب:-7   

 افزایش حجم لثه ودرمان آنآ شنایی با:-8   

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

 بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی واتیولوژی، پروگنوز ودرمان پریودنتیت مرتبط با بیماری های سیستمیک نمایآشنایی با2-:  

  مالحظات درمان پریو در بیماران سیستمیکآشنایی با2-2  

 Periodontal medicinآ شنایی با0-2 

 

 ،درمان های آنتی میکروبیال بیماری های پریودنتال آشنایی با- 0

 ان آنتی میکروبیال در انواع بیماری های پریودنتالدرمآ شنایی با 0-: 

 

 آ شنایی با ارزیابی خطردر بیماران پریودنتال-4   

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 معادل ....% نمره کل (:........نمرهالف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...
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 % نمره کل33:معادل  نمره23:  ب( پایان ترم 

 ه آزمون:ج( شیو

 :ن ترم میا

 تستی-کتبی :پایان ترم  

   مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو:  

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 4:بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 وقع و قبل از استاد در کالس و توجه به مباحث ارائه شده در کالسحضور به م

 * تاریخ امتحان میان ترم:  

 طبق برنامه آموزشیتاریخ امتحان پایان ترم:  *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

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

 کالس رعایت شئونات اخال قی در

 :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 

 

 

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

 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

ردی

 ف
 تاریخ

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

نمای بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی  8::8-7::8 72/6/98 

واتیولوژی، پروگنوز ودرمان 

پریودنتیت مرتبط با بیماری های 

 سیستمیک

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

 3/2/98 8::8-7::8  

 بیماری های پریودنتال در کودکان

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

 01/2/98 8::8-7::8  

رمان پریو در بیماران مالحظات د

 سیستمیک

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

-plaqueعالئم بالینی ژنژیویت  8::8-7::8 02/2/98 

induced  
 

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی
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نمای بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی  8::8-7::8 72/2/98 

 واتیولوژی پریودنتیت مزمن

 وینت وفیلمپاورپ پرسش وپاسخ سخنرانی

 0/8/98 

 
8::8-7::8  

نمای بالینی،تشخیص،اپیدمیولوژی 

 واتیولوژی پریودنتیت مهاجم

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

بیماری های پریودنتال نکروزان  8::8-7::8 8/8/98 

 ودرمان آنها

 

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

 77/8/98 8::8-7::8  

یستولوژی عالئم بالینی وه 

 -nonplaqueواتیولوژی ژنژیویت 

induced 
 

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

 79/8/98 8::8-7::8  

عالئم بالینی وهیستولوژی 

 -nonplaqueواتیولوژی ژنژیویت 

induced 
 

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

 6/9/98 8::8-7::8  

بیماری های حاد لثه ای وآبسه 

 دنتال ودرمان آنهاهای پریو

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

درمان آنتی میکروبیال در انواع  8::8-7::8 03/9/98 

 بیماری های پریودنتال

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی ارزیابی خطر 8::8-7::8 71/9/98 

 72/9/98 8::8-7::8 Periodontal medicine 
 

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی افزایش حجم لثه ودرمان آن  8::8-7::8 2/01/98 

 پاورپوینت وفیلم پرسش وپاسخ سخنرانی افزایش حجم لثه ودرمان آن  8::8-7::8 00/01/98 

 

 

 

  9318مهرماه سال                                                                                                               


