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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 1400-1401:تحصیلیاول * نیمسال                    پریو*گروه آموزشی:                                             دندانپزشکی:  دانشکده* 

                413362    کد درس:*                           3نظری ودانتیکس پری عنوان درس: *

                                             دندانپزشکی رشته تحصیلی : *                                                            9ترم  مقطع : *

      برگزاری: دانشکده دندانپزشکی محل*    7:15-8:15ساعت -دوشنبه هازمان برگزاری:  *

                               15 تعداد جلسات:  *                                     نظرینوع واحد: *                                                       1: تعداد واحد* 

                    2 پریو نظریپیش نیاز یا هم نیاز: *                                                     تعداد فراگیران: *

 دکترمیرزایی-دکترفخاری-دکترپوری -دکتر احمدی نیا مدرسین:نام 

  شنبه وسه شنبهروزهای تماس با مسئول درس:                                        مسوول درس: دکتر فخارینام 

  تلفن:                                                   ش پریودنتیکسبخآدرس دفتر:

 Fakhari_85@yahoo.com :پست الکترونیک

 رس: هدف کلی د

 آشنایی با ارتباط شرایط پریودنتال با اندو، ارتو وپروتز -1

 تی در جراحی پریو،اصول کلی جراحی،کورتاژوژنژیوکتومی و انواع تکنیک های فلپ وبخیه آشنایی با آناتومی ساختارهای حیا -2

 آشنایی با اصول جراحی های رزکتیو، پیش پروتزی، رژنراتیووموکوژنژیوال -3

 آشنایی باضایعات فورکاودرمان آنها  -4

 آشنایی با فاز نگهداری بیماران پریودنتال -5 

 

 اهداف اختصاصی

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

 آشنایی با ارتباط شرایط پریودنتال با اندو، ارتو وپروتز -1

  ودرمان آنها آشنائی با راه های ارتباط پالپ وپریودنشیوم وانواع ضایعات مرتبط 1-1

 شرایط انجام درمان ارتوومواردکاربرد آن را دربیماران پریودنتال آشنائی با 2-1

 فاکتورهای پریودنتال مهم در درمان های پروتزیآشنائی با 3-1         

 

 آشنایی با آناتومی ساختارهای حیاتی در جراحی پریو،اصول کلی جراحی،کورتاژوژنژیوکتومی و انواع تکنیک های فلپ وبخیه  -2

 ساختارهای آناتومیک حیاتی  در جراحی های پریودنتال آشنائی با  1-2     

 اصول اولیه جراحی پریودنتال،آماده سازی بیمار ومراقبت های پس ازعمل نائی با آش 2-2     

 صول جراحی ژنژیوکتومی را وموارد کاربرد آناآشنائی با  3-2     

 آشنایی کلی با فلپ های پریودنتال 4-2     

 آشنایی با انواع تکنیک های فلپ در درمان پاکت های پریودنتال5-2     

 انواع تکنیک های بخیه وموارد کاربرد هریک در جراحی پریودنتالبا  آشنائی6-2     

 

 آشنایی با اصول جراحی های رزکتیو، پیش پروتزی، رژنراتیووموکوژنژیوال  -3

 تکنیک، موارد کاربرد وتوالی انجام مراحل جراحی رزکتیوآشنائی با 1-3     

 وسخت وکاربردآن  تکنیک های جراحی پیش پروتزی بافت نرمآشنائی با 2-3    

 انواع متریال ها واصول وموارد کاربرد جراحی رژنراتیو آشنائی با3-3    
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 ا نواع ضایعات موکوژنژیوال  وتکنیک های جراحی آنها آشنائی با4-3   

 

 آناتومی وانواع ضایعات فورکا ودرمان آنهاآشنائی با  -4

  صول وفواصل فازنگهداری دربیماران پریودنتالا آشنائی با - 5
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو: 

 MCQنمره  15  امتحان پایان دوره:

  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 14بر اساس ماده 

 اهد شد .خو

 وظایف و تکالیف دانشجو:

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

 خاموش نگهداشتن تلفن همرا ضروری است

 -* تاریخ امتحان میان ترم: 

     طبق تقویم آموزشیتاریخ امتحان پایان ترم:  *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

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

 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 

 

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

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 یختار ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

1 12/7/
1400 

8:15-

7:15 

راه های ارتباط پالپ وپریودنشیوم 

 ودرمان آنها وانواع ضایعات مرتبط

 پاورپوینت - سخنرانی

2 19/7/
1400 

8:15-

7:15 

شرایط انجام درمان ارتوومواردکاربرد 

 انآن را دربیمار

" - " 

3 26/7/
1400 

8:15-

7:15 

فاکتورهای پریودنتال مهم در درمان 

 های پروتزی

" - " 

4 3/8/
1400 

8:15-

7:15 

اصول اولیه جراحی پریودنتال،آماده 

 سازی بیمار ومراقبت های پس ازعمل

" - " 

 " - "ساختارهای آناتومیک حیاتی  در -10/8/8:15 5
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 جراحی های پریودنتال 7:15 1400

6 17/8/
1400 

8:15-

7:15 

 " - " فلپ های پریودنتال

7 24/8/
1400 

8:15-

7:15 

انواع تکنیک های فلپ در درمان 

 پاکت های پریودنتال

" - " 

8 1/9/
1400 

8:15-

7:15 

صول جراحی ژنژیوکتومی را وموارد ا

 کاربرد آن

" - " 

9 8/9/
1400 

8:15-

7:15 

انواع تکنیک های بخیه وموارد کاربرد 

 جراحی پریودنتالهریک در 

" - " 

10 15/9/
1400 

8:15-

7:15 

تکنیک، موارد کاربرد وتوالی انجام 

 مراحل جراحی رزکتیو

" - " 

11 22/9/
1400 

8:15-

7:15 

انواع متریال ها واصول وموارد کاربرد 

 جراحی رژنراتیو

" - " 

12 29/9/
1400 

8:15-

7:15 

ا نواع ضایعات موکوژنژیوال  وتکنیک 

 اهای جراحی آنه

" - " 

13 6/10/
1400 

8:15-

7:15 

آناتومی وانواع ضایعات فورکا ودرمان 

 آنها

" - " 

14 13/10/
1400 

8:15-

7:15 

تکنیک های جراحی پیش پروتزی 

 بافت نرم وسخت وکاربردآن

" - " 

15 20/10/
1400 

8:15-

7:15 

صول وفواصل فازنگهداری  اباآشنایی 

 دربیماران پریودنتال وایمپلنت

" - " 

 

 


