عىًان درض :

بٌی بد دىاى

تعداد ياحد:

ویمعال تحصیلی:

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

1

وام اظتاد  :دکتر فراوک فرظام
َدف کلی درض  :بررظی علل ي ريشُای ارزیابی بًی بد دَان
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی

شمارٌ جلعٍ :

خالصٍ محتًای درض

(آمادگی الزم داوشجً

زمان

ريغ تدریط

21

مدت زمان جلعٍ 1 :ظاػت
يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

(دقیقٍ)

ارزشیابی پایاوی

قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
هٌؽا تَی تذ دّاى( داخل
دّاًی ٍ ظیعتویک) ،درجِ
تٌذی ٍ رٍؼْای کٌترل ٍ
درهاى اى را تذاًذ

حضَر ٍ
غیاب اٍل
کالض

زهاى

هٌؽا تَی تذ دّاى( داخل دّاًی
ٍ ظیعتویک) ،درجِ تٌذی ٍ 66
رٍؼْای کٌترل ٍ درهاى اى
تَضیح دادُ هی ؼَد

ظَال
حیي
تذریط

تَضیح تا
پاٍرپَیٌت

ظَاالت تعتی ٍ
تؽریحی

زهاى

هنبع اصلی:
هنابع ً سایتيای کوک کننده:

عىًان درض :پریٌ نظری-2اثر شرایط سیستویک بر پریٌدنشیٌم
وام اظتاد  :دکتر فراوک فرظام

تعداد ياحد:

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

َدف کلی درض  :بررسی رابطه شرایط سیستمیک و پریودنشیوم

شمارٌ جلعٍ :

ویمعال تحصیلی1 :
9

مدت زمان جلعٍ 1 :ظاػت

اَداف يیصٌ در پایان کالض

خالصٍ محتًای درض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً

ريغ تدریط

زمان
(دقیقٍ)

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

زهاى

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
اثر هؽکالت ظیعتویک تر
پریَدًؽیَم ٍ اثر تیواریْای
پریَدًؽیَم تر ؼرایظ
ظیعتویک را تذاًذ

تَضیح تا
پاٍرپَیٌت

اثر هَاردی هثل تیواری قلثی ٍ  66دقیقِ
تٌفعی دیاتت ؼرایظ رٍاًی ٍ
تارداری تر پریَدًؽیَم ٍ
ّوچٌیي اثر تیواریْای پریَدًتال
تر ظیعتن قلثی ٍ تٌفعی ٍ
تؼٌَاى ریعک دیاتت ٍ ػَارق
ًاخَاظتِ تارداری تیاى هی ؼَد

ظَال
حیي
تذریط

ظَاالت تعتی
تؽریحی

زهاى

هنبع اصلیCarranza 2015 :
هنابع ً سایتيای کوک کنندهlindhe 2015 :

عىًان درض :

رًش ىای هکانیکال کنترل پالک

وام اظتاد :

 000دکتر فراوک فرظام 000

تعداد ياحد:

َدف کلی درض  :بررسی روش های مکانیکال کنترل پالک
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

رشتٍ تحصیلی:
شمارٌ جلعٍ :

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

دوداوپسشکی

20

ویمعال تحصیلی:

1

مدت زمان جلعٍ 1 :ظاػت
ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
رٍغ ّای کٌترل پالک
هکاًیکی ّوِ ظغَح دًذاًی
ؼاهل تیي دًذاًی ٍ اًَاع
ٍظایل هَرد اظتفادُ را تذاًذ
ٍ تِ تیوار تَضیح دّذ

حضَر ٍ
غیاب اٍل
کالض

زهاى

تَضیح تا
پاٍرپَیٌت

رٍؼْای هختلف کٌترل پالک
هکاًیکی ؼاهل اًَاع ٍظایل ٍ 66
رٍغ ّای هعَاک زدى ٍ اًَاع
ٍظایل تویسکٌٌذُ تیي دًذاًی(
ًخ دًذاى ٍ هعَاک تیي دًذاًی
ًٍ ٍ) ...حَُ اظتفادُ از اًْا ٍ
هَارد تجَیس تَضیح دادُ هی
ؼَد

هذل آهَزغ
تْذاؼت ٍ
هعَاک ٍ ًخ
دًذاى

ظَال
حیي
تذریط

ظَاالت تعتی ٍ
تؽریحی

زهاى

هنبع اصلی:
هنابع ً سایتيای کوک کننده:

عىًان درض :

رًش ىای شیویایی کنترل پالک

تعداد ياحد:

ویمعال تحصیلی:

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

1

وام اظتاد  :دکتر فراوک فرظام
َدف کلی درض  :بررسی روش های شیمیایی کنترل پالک
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

شمارٌ جلعٍ 22 :
خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

مدت زمان جلعٍ 1 :ظاػت
يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
اًَاع رٍؼْا ٍ مواد کنترل
پالک شیمیایی ؼاهل
دّاًؽَیِ ٍ  ٍ ..هَارد تجَیس
اًْا را تذاًذ

حضَر ٍ
غیاب اٍل
کالض

زهاى

اًَاع رٍؼْا ٍ مواد کنترل پالک 66
شیمیایی ؼاهل دّاًؽَیِ ٍ
خویردًذاى ٍ  ٍ ..هَارد ٍ ًحَُ
تجَیس اًْا تَضیح دادُ هی ؼَد

ظَال
حیي
تذریط

تَضیح تا
پاٍرپَیٌت

ظَاالت تعتی ٍ
تؽریحی

زهاى

هنبع اصلی:
هنابع ً سایتيای کوک کننده:

عىًان درض :

پریٌ -1فاز  2درهاى پریٌدنتال

وام اظتاد :

دکتر فراوک فرظام

تعداد ياحد:

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

َدف کلی درض  :بررظی فاز  1درمان پریًدوتال
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

ویمعال تحصیلی:
شمارٌ جلعٍ :

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

1
مدت زمان جلعٍ 1 :ظاػت

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
هراحل درهاًی فاز  2درهاى
پریٌدنتال ٍ ًحَُ اًجام اى را
تذاًذ

حضَر ٍ
غیاب اٍل
کالض

زهاى

هراحل درهاًی فاز  2درهاى
پریٌدنتال ٍ ًحَُ اًجام اى ٍ 66
تررظی ترهین تافت ٍ ّوچٌیي
هَارد ارجاع تِ هتخفؿ تَضیح
دادُ هی ؼَد

ظَال
حیي
تذریط

تَضیح تا
پاٍرپَیٌت

ظَاالت تعتی ٍ
تؽریحی

زهاى

هنبع اصلی:
هنابع ً سایتيای کوک کننده:

عىًان درض :

جرهگیری

تعداد ياحد:

ویمعال تحصیلی:

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

1

وام اظتاد  :دکتر فراوک فرظام
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مدت زمان جلعٍ 1 :ظاػت
شمارٌ جلعٍ :
َدف کلی درض  :تَضیح جرهگیری ٍ ٍظایل اى
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
اًَاع ٍظایل هؼایٌِ پریَدًتال،
جرهگیری ،رٍغ اًجام
جرهگیریً،حَُ ـحیح
ًؽعتي ٍ تٌظین هَقؼیت
تیوار حیي کار را تؽحیؿ
دّذ

حضَر ٍ
غیاب اٍل
کالض

زهاى

اًَاع ٍظایل هؼایٌِ پریَدًتال،
اًجام 66
،رٍغ
جرهگیری
جرهگیریً،حَُ ـحیح ًؽعتي ٍ
تٌظین هَقؼیت تیوار حیي کار
تَضیح دادُ هی ؼَد

تَضیح تا
پاٍرپَیٌت

ٍظایل جرهگیری
(قلن ّای
دظتی)

ظَال
حیي
تذریط

ظَاالت تعتی ٍ
تؽریحی

زهاى

هنبع اصلی:
هنابع ً سایتيای کوک کننده:

وام اظتاد :فریديوی
ویمعال تحصیلی :ايل 45-44
رشتٍ تحصیلی :دندانپسشکی
تعداد ياحد2 :
عىًان درض :پریً وظری 1
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
َدف کلی درض :

اپیذهیَلَشی

اَداف يیصٌ در پایان کالض

شمارٌ جلعٍ :
رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

2

ريغ تدریط

مدت زمان جلعٍ:

یک ظاػت

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
تا اـغالح اپیذهیَلَشی ٍ
تؼریف آى هؼرٍف گؽتِ ٍ از
اًَاع هغالؼات پصٍّؽی ٍ
عراحی آى آگاّی یاتذ

زهاى

ظخٌراًی

چیعتی اپیذهیَلَشی ,ؼٌاخت
فاکتَرّای خغر ,عراحی هغالؼِ 66
تا ّذف فرضیِ تحقیق ,تؼریف
ایٌذکط ,اًَاع ایٌذکط در
تیواری ّای پریَ ٍ هختفری در
هَرد اپیذهیَلَشی ترخی از
تیواری ّای پریَ

پاٍرپَیٌت

ظَال ٍ
جَاب

اهتحاى

زهاى

هنبع اصلیclinical periodontology 2015 carranza :
هنابع ً سایتيای کوک کنندهclinical periodontology …2015 lindhe :

وام اظتاد :فریديوی
ویمعال تحصیلی :ايل 45-44
رشتٍ تحصیلی :دندانپسشکی
تعداد ياحد2 :
عىًان درض :پریً وظری 1
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
َدف کلی درض :

اپیذهیَلَشی

اَداف يیصٌ در پایان کالض

شمارٌ جلعٍ :
رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

2

ريغ تدریط

مدت زمان جلعٍ:

یک ظاػت

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

زهاى

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
تا اـغالح اپیذهیَلَشی ٍ
تؼریف آى هؼرٍف گؽتِ ٍ از
اًَاع هغالؼات پصٍّؽی ٍ
عراحی آى آگاّی یاتذ

چیعتی اپیذهیَلَشی ,ؼٌاخت
فاکتَرّای خغر ,عراحی هغالؼِ 66
تا ّذف فرضیِ تحقیق ,تؼریف
ایٌذکط ,اًَاع ایٌذکط در
تیواری ّای پریَ ٍ هختفری در
هَرد اپیذهیَلَشی ترخی از
تیواری ّای پریَ

پاٍرپَیٌت

ظخٌراًی

ظَال ٍ
جَاب

اهتحاى

زهاى

هنبع اصلی:
هنابع ً سایتيای کوک کننده:

وام اظتاد :فریديوی
ویمعال تحصیلی :ايل 45-44
رشتٍ تحصیلی :دندانپسشکی
تعداد ياحد2 :
عىًان درض  :پریٌ نظری یک
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
َدف کلی درض :

شیٌصیَایتیط

اَداف يیصٌ در پایان کالض

شمارٌ جلعٍ :
رفتار يريدی

(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

دً جلسو

مدت زمان جلعٍ:

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

دٍ ظاػت

ارزشیابی پایاوی

زهاى

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
تؼریف ٍ آگاّی از شًصیَیت از
ًظر ّیعتَلَشیک ٍ اتیَلَشی
آى تِ دظت آٍردُ ٍ ارتثاط
آى را تا ػالین کلیٌیکی درک
ًوایذ

تؼریف شًصیَیت ,انواع و اشکال
مختلف آن ,اتیولوژی ,عوامل 126
مستعذ کننذه ,اثرات بافتی,
عالیم کلینیکی

پاٍرپَیٌت

ظخٌراًی ٍ تِ
ًذرت هثاحثِ

ظَال ٍ
جَاب

اهتحاى

زهاى

هنبع اصلی:
هنابع ً سایتيای کوک کننده:

وام اظتاد :فریديوی
ویمعال تحصیلی :ايل 45-44
رشتٍ تحصیلی :دندانپسشکی
تعداد ياحد2 :
عىًان درض  :پریٌ نظری یک
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
َدف کلی درض :

شیٌصیَایتیط

اَداف يیصٌ در پایان کالض

شمارٌ جلعٍ :
رفتار يريدی

(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

دً جلسو

مدت زمان جلعٍ:

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

دٍ ظاػت

ارزشیابی پایاوی

زهاى

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
تؼریف ٍ آگاّی از شًصیَیت از
ًظر ّیعتَلَشیک ٍ اتیَلَشی
آى تِ دظت آٍردُ ٍ ارتثاط
آى را تا ػالین کلیٌیکی درک
ًوایذ

تؼریف شًصیَیت ,انواع و اشکال
مختلف آن ,اتیولوژی ,عوامل 126
مستعذ کننذه ,اثرات بافتی,
عالیم کلینیکی

پاٍرپَیٌت

ظخٌراًی ٍ تِ
ًذرت هثاحثِ

ظَال ٍ
جَاب

اهتحاى

زهاى

هنبع اصلیclinical periodontology 2015 carranza :
هنابع ً سایتيای کوک کنندهclinical periodontology …2015 lindhe:

وام اظتاد :فریديوی
ویمعال تحصیلی :ايل 45-44
رشتٍ تحصیلی :دندانپسشکی
تعداد ياحد2 :
عىًان درض :پریً وظری 2
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
َدف کلی درض :

تفعیر رادیَگرافی

اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

شمارٌ جلعٍ :
خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

2

مدت زمان جلعٍ:

یک ظاػت

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
ًوای رادیَگرافی تافت
پریَدًتال را در ؼرایظ
عثیؼی ٍ تیواری تویس دادُ ٍ
از آى در تؽخیؿ اًَاع
تیواری پریَ هذد جَیذ

زهاى

تافت
رادیَگرافیک
ًوای
پریَدًتال در ٍضؼیت عثیؼی66 ,
چگًَگی ایجاد تغییر در ًوای
رادیَگرافی در رًٍذ تیواری,
تفاٍت تفاٍیر رادیَگرافی در اًَاع
تیواری ّای پریَ ,تاثیر
رادیَگرافیک تیواری ّای
ظیعتویک تر تافت پریَ...,

پاٍرپَیٌت

ظخٌراًی ٍ تِ
ًذرت هثاحثِ

ظَال ٍ
جَاب

اهتحاى

زهاى

هنبع اصلیclinical periodontology 2015 carranza :
هنابع ً سایتيای کوک کنندهclinical periodontology …2015 lindhe :

عىًان درض :پریً وظری3
استاد :دکتر خسرًی
periodontal plastic surgery
َدف کلی درض :
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

تعداد ياحد1:

ویمعال تحصیلی:_96

رشتٍ تحصیلیدوداوپسشکی:
شمارٌ جلعٍ :

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

وام

95

مدت زمان جلعٍ2 :ظاػت

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ :هؽکالت
هَکَجیٌجیَال را تؽٌاظذ ٍ
تؽخیؿ دّذ ٍ تکٌیک ّای
درهاى ٍ اًذیکاظیَى ّای ّر
یک رافرا گرفتِ تاؼذ

پرظػ ٍ
پاظخ جوؼی

ظخٌراًی
پاٍرپیٌت

هؽکالت
اًَاع
زهاى تؼریف
هَکَجیٌجیَال هثل فقذاى لثِ
5
فرًَم 126
،کؽػ
دقیقِ چعثٌذُ
ٍ.....تکٌیک ّای گرفت در آپیکال دقیقِ
یا کرًٍال تحلیل

ٍیذئَپرٍشکتَر

Quiz

اهتحاى

زهاى
5
دقیقِ

هنبع اصلیcarranza 2015:
هنابع ً سایتيای کوک کنندهlindhe 2015:

تعداد ياحد2 :

عىًان درض :پریً وظری 3
اظتاد  :دکتر خسرًی

َدف کلی درض :

رشتٍ تحصیلی :دندانپسشکی

ویمعال تحصیلیديم :46-45

آشىایی با ديرٌ وگُداری ي درماوُای حمایتی پریًدوتال

وام

شمارٌ جلعٍ :

مدت زمان جلعٍ :ظاػت
6اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ :اقذاهات
الزم در جلعات recallاػن
از تؽخیفی ٍ درهاًی راتذاًذ

زهاى ػالئن ػَد تیواری پریَدًتال
پرظػ ٍ
پاظخ ٍ کَییس  16فَاـل ّ recallای کلیٌیکی ٍ
خفَؾ 66
در
دقیقِ رادیَگرافیک
تیواریْای پریَدًتال ٍ پری
ایوپلٌت

ظخٌراًی
پاٍرپیٌت تحث
هؽارکتی

ٍیذئَ پرٍشکتَر

کَییس

اهتحاى آخر ترم

زهاى

هنبع اصلیcarranza 2015:
هنابع ً سایتيای کوک کنندهlindhe 2015:

عىًان درض :

پریٌ نظری 1

تعداد ياحد1:

رشتٍ تحصیلی :دندانپسشکی

وام

ویمعال تحصیلی:ايل 46-45

اظتاد :دکتر خسرًی
َدف کلی درض :ضایؼات اظتخَاًی در تیواریْای پریَدًتال

مدت زمان جلعٍ:

شمارٌ جلعٍ :

ظاػت
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ :اًَاع
ضایؼات اظتخَاًی ٍ هحل
ترٍز آًْا را تذاًذ

پرظػ ٍ
پاظخ
کَییس

زهاى

فرضیِ ّای هختلف پیؽرفت
تیواری پریذًتال ٍ تخریة 66
اظتخَاى.ؼؼاع ػول پالک

ظخٌراًی
پاٍرپیٌت

ٍیذئَ پرٍشکتَر
ٍایت تَرد

پرظػ
ٍپاظخ

زهاى

هؽارکت در
تحث

اهتحاى پایاى
ترم

هنبع اصلی:کارانسا 102۲
هنابع ً سایتيای کوک کننده:لینده 102۲

عىًان درض :

عٌاهل هٌضعی هٌثر در ژنژًیت ًابستو بو پالک

تعداد ياحد2 :

رشتٍ تحصیلی:

ویمعال تحصیلی46-45 :

پریًدوتًلًشی

اظتاد :دکتر صادقی
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مدت زمان جلعٍ 60 :دقیقِ ظاػت 8:15-7:15
شمارٌ جلعٍ 8 :
َدف کلی درض  :آؼٌایی باعٌاهل هٌضعی هٌثر در ژنژًیت ًابستو بو پالک
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

وام

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
درک ـحیح از عوامل
موضعی موثر در ژنژویت
وابستو بو پالک

حضَر ٍ
غیاب

آؼٌایی تا جرم  ،پالک ،هاتریا
5
 66دقیقِ
دقیقِ آلثاٍ...

ظخٌراًی ٍ تحث
گرٍّی

پاٍرپَیٌت

26
ؼرکت
داًؽجَیاى دقیقِ
در تحث

هؽارکت در
تحث

ترگساری آزهَى

هنبع اصلی :کارنسا1022
هنابع ً سایتيای کوک کننده :هقاالت هرتبط با بحث

وام اظتاد :دکتر صادقی
ویمعال تحصیلی46-45 :
پریًدوتًلًشی
رشتٍ تحصیلی:
تعداد ياحد2 :
عىًان درض  :آناتٌهی پریٌدنشین
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
شمارٌ جلعٍ  1ً2 :مدت زمان َرجلعٍ 60 :دقیقِ ظاػت 8:15-7:15
َدف کلی درض  :آؼٌایی با آناتٌهی پریٌدنشین
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
آؼٌایی تا ظاختارٍ آناتومی
پریودنشیم

حضَر ٍ
غیاب

آؼٌایی تا لثِ  ،الیاف پریَدًتال،
5
 66دقیقِ
دقیقِ ظواى ٍاظتخَاى آلَئَل

ظخٌراًی ٍ تحث
گرٍّی

پاٍرپَیٌت

26
ؼرکت
داًؽجَیاى دقیقِ
در تحث

هؽارکت در
تحث

ترگساری آزهَى

هنبع اصلی :کارنسا1022
هنابع ً سایتيای کوک کننده :هقاالت هرتبط با بحث

عىًان درض :هٌاد ضد هیکرًبی تعداد ياحد1 :

رشتٍ تحصیلی :ظالمت دَان وظری  2ویمعال تحصیلی:

46-45

وام اظتاد :دکتر صادقی
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مدت زمان َر جلعٍ120:دقیقِ ظاػت 12:36-14:36
شمارٌ جلعٍ 22 :
َدف کلی درض  :آؼٌایی با هٌاد ضد هیکرًبی
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
درک درظت ٍ کارتردی از
هَاد ضذ هیکرٍتی

حضَر ٍ
غیاب

آؼٌایی تا هَاد ضذ هیکرٍتی
5
دقیقِ هَضؼی ٍ ظیعتویک

126
دقیقِ

ظخٌراًی ٍ تحث
گرٍّی

پاٍرپَیٌت

166
ؼرکت
داًؽجَیاى دقیقِ
در تحث ٍ
تیاى
هغلة

هؽارکت در
تحث

ترگساری آزهَى

هنبع اصلی :پریٌدنتٌلٌژی برای بيداشتکاراى دىاى (پری)
پریٌدًنتیکس برای بيداشتکاراى دىاى (ژیل)
هنابع ً سایتيای کوک کننده :پریٌدنتٌلٌژی کارنسا

عىًان درض :حساسیت دنداى تعداد ياحد1 :

رشتٍ تحصیلی:

ظالمت دَان وظری  2ویمعال تحصیلی:

46-45

وام اظتاد :دکتر صادقی
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مدت زمان َر جلعٍ120:دقیقِ ظاػت 12:36-14:36
26
َدف کلی درض :تؽخیؿ ٍ درهاى حعاظیت دًذاى شمارٌ جلعٍ :
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
درک درظت ٍ کارتردی از
حعاظیت دًذاى

حضَر ٍ
غیاب

تؽخیؿ حعاظیت دًذاى ٍ
5
دقیقِ رٍغ ّای درهاًی اى

126
دقیقِ

ظخٌراًی ٍ تحث
گرٍّی

پاٍرپَیٌت

166
ؼرکت
داًؽجَیاى دقیقِ
در تحث ٍ
تیاى
هغلة

هؽارکت در
تحث

ترگساری آزهَى

هنبع اصلی :پریٌدنتٌلٌژی برای بيداشتکاراى دىاى (پری)
پریٌدًنتیکس برای بيداشتکاراى دىاى (ژیل)
هنابع ً سایتيای کوک کننده :پریٌدنتٌلٌژی کارنسا

عىًان درض :اًرژانس پریٌدنتال تعداد ياحد1 :

رشتٍ تحصیلی :ظالمت دَان وظری  2ویمعال تحصیلی:

46-45

وام اظتاد :دکتر صادقی
0000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
مدت زمان َر جلعٍ120:دقیقِ ظاػت 12:36-14:36
شمارٌ جلعٍ 27 :
َدف کلی درض  :آؼٌایی با اًرژانس پریٌدنتال
اَداف يیصٌ در پایان کالض

رفتار يريدی
(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی در حیه

فعالیتُای

آمًزشی

تدریط

فراگیران

ارزشیابی پایاوی

داًؽجَ تایذ تتَاًذ:
ؼٌاخت اٍرشاًط پریَدًتال ٍ
درهاى هٌاظة در ؼرایظ
اٍرشاًط

حضَر ٍ
غیاب

آؼٌایی تا اٍرشاًط پریَدًتال ٍ
5
دقیقِ رٍؼْای درهاًی

126
دقیقِ

ظخٌراًی ٍ تحث
گرٍّی

پاٍرپَیٌت

166
ؼرکت
داًؽجَیاى دقیقِ
در تحث ٍ
تیاى
هغلة

هؽارکت در
تحث

ترگساری آزهَى

هنبع اصلی :پریٌدنتٌلٌژی برای بيداشتکاراى دىاى (پری)
پریٌدًنتیکس برای بيداشتکاراى دىاى (ژیل)
هنابع ً سایتيای کوک کننده :پریٌدنتٌلٌژی کارنسا

هدف كلي درس  :افزایش حجم های لثه
اهداف ویژه در
پایان کالس

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو
قبل از شروع کالس ـ
ارزشیابی آغازین)

شماره جلسه :
خالصه محتواي درس

مدت زمان جلسه 2 :ساعت
زمان (دقیقه)

روش تدریس

نام درس  :پریو نظری 1
وسایل كمك
آموزشي

ارزشیابي
در حین
تدریس

فعالیتهاي
فراگیران

ارزشیابي
تكمیلي

آشنایی
دانشجویان با
انواع افزایش
حجم های لثه ،
اتیولوژی آن ،
نحوه تشخیص
و درمان

پرسش و پاسخ و انجام
پیش آزمون

منبع  :کتاب کارانزا
نام استاد  :دکتر بابک عموئیان

 افزایش حجم های التهابی افزایش حجم های دارویی افزایش حجم های توام افزایش حجم های ایدیوپاتیک افزایش حجم در ارتباط با بیماریسیستمیک
 افزایش حجم های هورمونال افزایش حجم های تومورال -افزایش حجم های کاذب

51
51
51
51
51
51
51
51

 5ـ پاسخ به امتحان
ویدئوپروژکتورو بحث
سخنراني
پایان ترم
استادو پرسش  Power pointگروهي سواالت
پرسش و  2ـ شركت
و پاسخ
در
پاسخ
بحثهاي
گروهي

هدف كلي درس  :اتیولوژي بیماریهاي پریودنتال
اهداف ویژه
در پایان
کالس

آشنایی
دانشجویان
با عوامل
ایجاد
کننده و
زمینه ساز
بیماریهای
پریودنتال

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو
قبل از شروع کالس ـ
ارزشیابی آغازین)

شماره جلسه :
خالصه محتواي درس

پرسش و پاسخ و
انجام پیش آزمون ـ شناخت پالكهاي میكروبي
 شناخت عوامل گیر و تشکیل پالک جرم دندانی و نقش آن در ایجاد بیماریلثه
 تنفس دهانی تاثیر بیماریهای سیستمیک برپریودونشیوم
 عوامل فیزیکی و شیمیایی موثر بر لثه درمانهای دندانپزشکی نامناسب گیر غذایی سن و جنس -ژنتیک

مدت زمان جلسه 2:ساعت
زمان (دقیقه)

51
51
51
51
51
51
51
51
51
51

روش تدریس

سخنراني
وپرسش و
پاسخ

نام درس  :پریو نظری 5
وسایل كمك
آموزشي

ارزشیابي
در حین
تدریس

فعالیتهاي
فراگیران

ارزشیابي
تكمیلي

 5ـ پاسخ به امتحان
بحث
پایان ترم
ویدئوپروژکتورو گروهي سواالت
 Power pointپرسش و  2ـ شركت
در بحثهاي
پاسخ
گروهي

منبع  :کتاب کارانزا
نام استاد  :دکتر بابک عموئیان
عىًان درض  :پري٘ 1ـ پري٘دّتاه ىيگاٍْت

ضاعت

اَداف يیصٌ در

رفتار يريدی

پایان کالض

(آمادگی الزم داوشجً
قبل از شريع کالض ـ
ارزشیابی آغازیه)

َدف کلی درض  :آغْايي با اىياف پري٘دّتاه ىيگاٍْت
خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

شمارٌ جلعٍ :

مدت زمان جلعٍ2 :

يظایل کمک

ارزشیابی در

فعالیتُای

ارزشیابی

آمًزشی

حیه تدریط

فراگیران

تکمیلی

آغْايی
داّػج٘ياُ
با اّ٘اع
اىياف PDL
ٗ عَيکرد
آّٖا

پرضع ٗ پاضخ

غْاخت ماٍو اىياف اصيي ٗ فرعي
پري٘دّتاه ٗ چگّ٘گي قرار گيري
اىياف در فضاي  ٗ PDLفاّنػِ
دقيق ٕذ مذاً از اجساء PDL
ـ تقطيٌ بْذي اىياف اصيي
پري٘دّتاه
ـ غْاخت اىياف فرعي
ـ غْاخت ٍادٓ زٍئْايي PDL
ـ ضي٘ىٖاي PDL
ـ ّقع  PDLدر ّگٖذاري دّذاُ
در حفرٓ آى٘ئ٘ه

منبع  :کتاب کارانزا و لینده و ارجاع به مقاالت

ضخْراّي
ٍٗػارمت
گرٕٗي

بحث
اضاليذ
ديتاپرٗژمت٘ر گرٕٗي
پرضع ٗ
پاضخ

120

 1ـ گ٘ظ اٍتحاُ
پاياُ
فرادادُ
 2ـ غرمت ترً
در
بحثٕاي
گرٕٗي
 3ـ
يادداغت
برداري
از ّنات
ٌٍٖ

journal of periodontplpgy

نام استاد  :دکتر بابک عموئیان

عىًان درض  :پري٘دّت٘ى٘ژي ّظري1

 2ضاعت

إذاف
ٗيژٓ در

رفتار ٗرٗدی
(آٍادگی الزً

َدف ميي درش  :آغْايي با رٗغٖاي مْتره پالك ٍينرٗبي
خالصٔ ٍحت٘اي درش

زٍاُ
(دقيقٔ)

رٗظ تذريص

غَارٓ جيطٔ :

ٗضايو مَل
آٍ٘زغي

ٍذت زٍاُ جيطٔ:

ارزغيابي فعاىيتٖاي ارزغيابي
تنَييي
فراگيراُ
در حيِ

پاياُ
کالش

داّػج٘ قبو از
غرٗع کالش ـ
ارزغيابی آغازيِ)
پرضع ٗ پاضخ

آغْای
داّػج٘ياُ
با اّ٘اع
ٗضايو
کْتره پالک
ٗ ّح٘ٓ
اضتفادٓ
از آّٖا

تذريص

ـ غْاخت تنْينٖاي ٍختيف
ٍط٘اك زدُ در غرايط ٍختيفي
از پري٘دّػيً٘
ـ غْاخت ّح٘ٓ اضتفادٓ از
ّخ دّذاُ ٗ خاله دّذاُ ٗ
ٍط٘اك بيِ دّذاّي ٗ ...
ـ ع٘ارض ٍط٘اك زدُ ّاٍْاضب
ٗ دٕاُ غ٘ئ ٕا
آغْايي با رٗغٖاي ٍختيف
ٍط٘اك زدُ ٗ اضتفادٓ از
ضاير ٗضايو برداغتِ پالك
آغْايي با رٗغٖاي ٍناّيني
ٗ غيَيايي مْتره پالك
ٍينرٗبي

منبع  :کتاب کارانزا و لینده و ارجاع به مقاالت
نام استاد  :دکتر بابک عموئیان

ضخْراّي
ٍٗػارمت
گرٕٗي

120
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اضاليذ
ديتاپرٗژمت٘ر

بحث
گرٕٗي
پرضع ٗ
پاضخ

 1ـ گ٘ظ
فرادادُ
 2ـ غرمت
در بحثٕاي
گرٕٗي
 3ـ
يادداغت
برداري از
ّنات ٌٍٖ

اٍتحاُ
پاياُ
ترً

هدف كلي درس  :پاکتهای پریودنتال
اهداف ویژه در پایان
کالس

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو
قبل از شروع کالس
ـ ارزشیابی آغازین)

شماره جلسه :
خالصه محتواي درس

مدت زمان جلسه 2 :ساعت
زمان (دقیقه)

51
پرسش و پاسخ و ـ علل بروز پاکت
 پاکتهای سوپر ابونی و اینفرابونی 21انجام پیش
 آشنایی51
  -پاکتهای لثه ایی و حقیقیآزمون
دانشجویان با
21
  -تظاهرات کلینیکی پاکتانواع پاکتهای
 سیر مراحل تشکیل پاکت از نظر 21پریودنتال
پاتوژنز و میکروسکوپی
 تقسیم بندی سیر و گسترش بیماری پریودنتال 51انواع پاکت
 چه رابطه ایی بین عمق پاکت و 51 نمای کلینیکیسطح چسبندگی کلینیکی وجود
 پاتوژنزدارد
 هیستوپاتولوژی51
 پاکت پریودنتال چه تاثیری بر diseaseوایتالیتی دندان دارد
activing
51
 فرق آبسه لثه ایی و پریودنتال رابطه اتچمنتالس با عمق پاکت
 تغییرات پالپدر پاکت
 آبسه هایپریودنتال
 سیستهایپریودنتال

روش تدریس

وسایل كمك
آموزشي

نام درس  :پریونظری 2
ارزشیابي
در حین
تدریس

فعالیتهاي
فراگیران

ارزشیابي
تكمیلي

 5ـ پاسخ به امتحان
سخنراني استاد ویدئوپروژکتورو بحث
پایان ترم
پرسش و پاسخ  Power pointگروهي سواالت
پرسش و  2ـ شركت
در بحثهاي
پاسخ
گروهي

منبع  :کتاب کارانزا
نام استاد  :دکتر بابک عموئیان

هدف كلي درس  :جراحی های استخوان
اهداف ویژه در پایان
کالس

آشنایی
دانشجویان با
ضایعات
استخوانی
 آشنایی باتکنیکهای
متداول برای
حذف ضایعات
 آشنایی باروشهای رزکتیو
و رژنراتیو

رفتار ورودی
(آمادگی الزم
دانشجو قبل از
شروع کالس ـ
ارزشیابی آغازین)

شماره جلسه :
خالصه محتواي درس

پرسش و پاسخ  -علل ایجاد ضایعات استخوانی
و انجام پیش عمودی و افقی
آزمون و کوئیز  -روشهای تشخیصی
 شناخت تکنیکهای رزکتیو ورژنراتیو
 استئوپالستی و استئواکتومی شناخت انواع غشاء ها و پیوندهایاستخوان

مدت زمان جلسه 2 :ساعت
زمان
(دقیقه)

21
21
31
21
31

روش تدریس

نام درس  :پریونظری 3
وسایل كمك
آموزشي

ارزشیابي
در حین
تدریس

فعالیتهاي
فراگیران

ارزشیابي
تكمیلي

 5ـ پاسخ به امتحان
ویدئوپروژکتورو بحث
سخنراني استاد
پایان ترم
 Power pointگروهي سواالت
پرسش و پاسخ
پرسش و  2ـ شركت
ومشاركت گروهي
در بحثهاي
پاسخ
گروهي

منبع  :کتاب کارانزا و لینده و ارجاع به مقاالت
نام استاد  :دکتر بابک عموئیان
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هدف كلي درس  :استفاده از  splintدر درمانهای پریودنتال
اهداف ویژه در پایان
کالس

شماره جلسه :
خالصه محتواي درس

رفتار ورودی
(آمادگی الزم
دانشجو قبل از
شروع کالس ـ
ارزشیابی آغازین)

مدت زمان جلسه 2 :ساعت
زمان
(دقیقه)

پرسش و پاسخ  -عوامل موثر بر لقی دندان
 آشنایی21
 انواع لقی دندانو انجام پیش
دانشجویان با
51
عوامل ایجاد
آزمون و کوئیز  -تشخیص لقی پاتولوژیک از فیزیولوژیک 21
 اندیکاسیونهایsplintکننده لقی دندان
21
 انواع مختلف splint آشنایی با موارد51
 متداولترینsplintتجویز splint
 مقایسه نظراتجدید با نظرات
قدیم در ارتباط
با splint
 انواع splint تکنیک ساختsplint

21

روش تدریس

سخنراني
استاد
پرسش و
پاسخ
ومشاركت
گروهي

وسایل كمك
آموزشي

نام درس  :پریونظری 3
ارزشیابي در
حین تدریس

ویدئوپروژکتورو بحث
 Power pointگروهي
پرسش و
پاسخ

فعالیتهاي
فراگیران

ارزشیابي
تكمیلي

 5ـ پاسخ به امتحان
پایان ترم
سواالت
 2ـ شركت
در
بحثهاي
گروهي

منبع  :کتاب کارانزا و لینده و ارجاع به مقاالت
نام استاد  :دکتر بابک عموئیان
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هدف كلي درس  :ترامای اکلوژن
اهداف ویژه در پایان
کالس

_ آشنایی
دانشجویان با
ظرفیت تطبیق
پذیری پریودونشیوم
 آشنایی با ترامایحاد و مزمن
 آشنایی با ترامایاولیه و ثانویه
 آشنایی با مراحلپاسخ بافت به تراما
 عالئم و نشانههای تراما
 -تصحیح اکلوژن

رفتار ورودی
(آمادگی الزم
دانشجو قبل از
شروع کالس ـ
ارزشیابی آغازین)

شماره جلسه :
خالصه محتواي درس

پرسش و پاسخ  -پاسخ پریودونشیوم به افزایش
و انجام پیش فشارهای اکلوزالی
آزمون و کوئیز  -شناسایی عواملی که بر ظرفیت
تطبیق پذیری پریودونشیوم موثرند
 عواملی که باعث ایجاد ترامای حادو مزمن میشوند
 به چه ترامایی اولیه و به کدام نوعثانویه میگویند
 مراحل  Adaptive injuryوRepair
 -درمانها

مدت زمان جلسه 2 :ساعت
زمان
(دقیقه)

51
51
21
51
51
21

روش تدریس

نام درس  :پریونظری 3
وسایل كمك
آموزشي

ارزشیابي در
حین تدریس

سخنراني استاد ویدئوپروژکتورو بحث
پرسش و پاسخ  Power pointگروهي
پرسش و
ومشاركت
پاسخ
گروهي

فعالیتهاي
فراگیران

ارزشیابي
تكمیلي

 5ـ پاسخ به امتحان
پایان ترم
سواالت
 2ـ شركت
در
بحثهاي
گروهي

منبع  :کتاب کارانزا و لینده و ارجاع به مقاالت

 journal of periodontplpgyو جزوه ای که توسط اینجانب در این خصوص تهیه گردیده است .

نام استاد  :دکتر بابک عموئیان

هدف كلي درس  :آشنایی دانشجویان با ایمپلنت های دندانی
اهداف ویژه در پایان
کالس

 آشنایی دانشجویانبا ایمپلنتهای دندانی
 آشنایی با جنس فلزایمپلنت
 نحوه اتصالایمپلنت به استخوان
و لثه
 موارد تجویز وعدم تجویز
 انواع مختلفایمپلنت
 مالحظاتآناتومیکی
 تکنیک ها -نگهداری ایمپلنت

رفتار ورودی
(آمادگی الزم
دانشجو قبل از
شروع کالس ـ
ارزشیابی آغازین)

شماره جلسه :
خالصه محتواي درس

پرسش و پاسخ  -تاریخچه ایمپلنت
 انواع سیستم های مختلف ایمپلنتو انجام پیش
آزمون و کوئیز بصورت کلی
 خصوصیات فلز تایتانیوم تعریف استئو اینتگریشن بایولئژیک وید سن و بیماریهای سیستمیک موثر برایمپلنت
 ایمپلنت در مجاورت عصب و سینوس پیوندهای استخوانMaintenance -

مدت زمان جلسه 2 :ساعت
زمان
(دقیقه)

1
21
51
51
51
51
51
51
51

روش تدریس

وسایل كمك
آموزشي

نام درس  :پریونظری 3
ارزشیابي
در حین
تدریس

فعالیتهاي
فراگیران

ارزشیابي
تكمیلي

 5ـ پاسخ به امتحان
سخنراني استاد ویدئوپروژ بحث
پایان ترم
گروهي سواالت
پرسش و پاسخ کتورو
 Powerپرسش و  2ـ شركت
ومشاركت
در بحثهاي
پاسخ
point
گروهي
گروهي

منبع  :کتاب کارانزا  ،لینده و  Mischو ژورنالهای مرتبط (  Jo Pو . ) JoMi
نام استاد  :دکتر بابک عموئیان

هدف كلي درس  :فلسفه درمانهای پریودنتال و روند التیام
اهداف ویژه در پایان
کالس

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو
قبل از شروع کالس ـ
ارزشیابی آغازین)

شماره جلسه :
خالصه محتواي درس

پرسش و پاسخ و  -عوامل موثر بر پتانسیل
 آشنایی دانشجو با انجام پیش آزمون  -التیام پریودنشیوم و چگونگیاستقرار انواع مختلفی از التیام
درمانهای موضعی و و کوئیز
 درمانهای پریودنتال و مقایسهسیستمیک
انواع آنها
 فاکتورهائیکه برروند التیام تاثیر
دارند
 رژنراسیونپریودنشیوم
 ری ایمپلنت -نیو ایمپلنت

منبع  :کتاب کارانزا  ،لینده
نام استاد  :دکتر بابک عموئیان

مدت زمان جلسه 2 :ساعت
زمان
(دقیقه)

روش تدریس

وسایل كمك
آموزشي

نام درس  :پریونظری 3
ارزشیابي در
حین تدریس

سخنراني استاد ویدئوپروژکتورو بحث
پرسش و پاسخ  Power pointگروهي
پرسش و
ومشاركت
پاسخ
گروهي

521
دقیقه

فعالیتهاي
فراگیران

ارزشیابي
تكمیلي

 5ـ پاسخ به امتحان
پایان ترم
سواالت
 2ـ شركت
در بحثهاي
گروهي

هدف كلي درس  :جراحی های موکو جینجیوال
اهداف ویژه در پایان
کالس

 آشناییدانشجویان با
مشکالت موکو
جینجیوال و نحوه
تشخیص و درمان
آنها و آشنایی با
تکنیکهای مختلف
پیوند لثه

رفتار ورودی
(آمادگی الزم دانشجو
قبل از شروع کالس ـ
ارزشیابی آغازین)

شماره جلسه :
خالصه محتواي درس

پرسش و پاسخ و  -علل ایجاد تحلیل لثه
انجام پیش آزمون  -مشکالت در ارتباط با کم
بودن عمق وستیبول
و کوئیز
 پیوند آزاد لثه پیوند لترالی تکنیکهای مختلف پوششریشه
 فرنوتومی و فرنکتومی مالحظات پس از عمل -روشهای GTR

مدت زمان جلسه 2:ساعت
زمان
(دقیقه)

روش تدریس

21
51

سخنراني ویدئوپروژکتورو بحث گروهي  5ـ پاسخ به امتحان
پایان ترم
سواالت
 Power pointپرسش و
استاد
 2ـ شركت
پاسخ
پرسش و
در بحثهاي
پاسخ
گروهي
ومشاركت
گروهي

21
51
51
51
51
51

وسایل كمك
آموزشي

نام درس  :پریونظری 3
ارزشیابي در
حین تدریس

فعالیتهاي
فراگیران

ارزشیابي
تكمیلي

منبع  :کتاب کارانزا  ،لینده
نام استاد  :دکتر بابک عموئیان

عىًان درض  :پري٘دّت٘ى٘ژي ّظري3

َدف کلی درض  :آغْايي با جراحي ٕاي رژّرايت٘ اضتخ٘اُ

مدت

شمارٌ جلعٍ :

زمان جلعٍ 2:ظاػت
اَداف يیصٌ

رفتار يريدی

در پایان

(آمادگی الزم

کالض

داوشجً قبل از
شريع کالض ـ
ارزشیابی
آغازیه)

خالصٍ محتًای درض

زمان
(دقیقٍ)

ريغ تدریط

يظایل کمک

ارزشیابی

فعالیتُای

ارزشیابی

آمًزشی

در حیه

فراگیران

تکمیلی

تدریط

پرظػ ٍ پاظخ

آغْايی
با رٗغٖای
رژّراتي٘
در
بازضازی
ضايعات
اضتخ٘اّی
پري٘دّتاه

فلعفِ اًتخاب تکٌیکْای تازظازی اظتخَاى
رٍؼْای کلیٌیکی ارزیاتی ّای رادیَگرافیکی
اظتفادُ از هَاد غیرپیًَذی
اظتفادُ از هَادپیًَذی هفٌَػی
اظتفادُ از اًَاع پیًَذّای اظتخَاًی فاکتَرّای
دخیل در هَفقیت
تؼریف رشًریؽي
ؼٌاخت هَارد کارترد جراحی ّای رشتراتیَ ٍ
آؼٌایی تا هتذّای هختلف آى آؼٌایی تا
جراحیّای رشًراتیَ اظتخَاى ٍ هَارد کارترد آى

منبع  :کتاب کارانزا و لینده و ارجاع به مقاالت

نام استاد  :دکتر بابک عموئیان
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ظخٌراًی
ٍهؽارکت گرٍّی

120

اظالیذ
دیتاپرٍشکتَر

تحث گرٍّی  1ـ گَغ
پرظػ ٍ پاظخ فرادادى
 2ـ ؼرکت در
تحثّای گرٍّی
 3ـ یادداؼت
ترداری از ًکات
هْن

اهتحاى
پایاى ترم

عىًان درض  :پري٘دّت٘ى٘ژي ّظري3

َدف کلی درض  :آغْايي با درٍاّٖاي رزميت٘ ّاحئ ف٘رميػِ

شمارٌ جلعٍ :

مدت

زمان جلعٍ 2 :ظاػت
اَداف يیصٌ

رفتار يريدی

در پایان

(آمادگی الزم داوشجً قبل

کالض

از شريع کالض ـ ارزشیابی

خالصٍ محتًای درض

زمان

ريغ تدریط

(دقیقٍ)

يظایل کمک

ارزشیابی در

فعالیتُای

ارزشیابی

آمًزشی

حیه تدریط

فراگیران

تکمیلی

آغازیه)
آغْايی
داّػج٘ياُ
با اّ٘اع
ضايعات
ف٘رکيػِ ٗ
درٍاّٖای
آُ

پرظػ ٍ پاظخ

اتیَلَشی هؽکالت فَرکا
تقعین تٌذی آًاتَهی فَرکا ٍ تؼاریف قغغ ریؽِ
ّوی ظکؽي ً Bicuspihzotionگْذاری
ـ ًحَُ تؽخیؿ توْیذات قثل از جراحی
ـ اقذاهات تؼذ از جراحی
ـ تکٌیکْا
آؼٌایی تا درهاًْای رزکیتَ ًاحیِ فَرکؽیي ٍ
هَارد کارترد

ظخٌراًی
ٍهؽارکت گرٍّی

120

اظالیذ
دیتاپرٍشکتَر

تحث گرٍّی  1ـ گَغ
پرظػ ٍ پاظخ فرادادى
 2ـ ؼرکت در
تحثّای گرٍّی
 3ـ یادداؼت
ترداری از ًکات
هْن
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پایاى ترم
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عىًان درض  :پري٘دّت٘ى٘ژي ّظري3

َدف کلی درض  :آغْايي با درٍاّٖاي رژّراتي٘ ّاحئ ف٘رميػِ

شمارٌ جلعٍ :

مدت

زمان جلعٍ  2:ظاػت

خالصٍ محتًای درض

اَداف يیصٌ

رفتار يريدی

در پایان

(آمادگی الزم داوشجً قبل

کالض

از شريع کالض ـ ارزشیابی

زمان

ريغ تدریط

(دقیقٍ)

يظایل کمک

ارزشیابی

فعالیتُای

ارزشیابی

آمًزشی

در حیه

فراگیران

تکمیلی

تدریط

آغازیه)
آغْايی
داّػج٘ياُ
با
درٍاّٖای
رژّراتي٘
ّاحئ
ف٘رکيػِ

پرظػ ٍ پاظخ

ظخٌراًی
ٍهؽارکت گرٍّی

هؼایٌِ ًاحیِ فَرکا
هَارد کارترد رٍؼْای تازظازی اًَاع غؽاء
اًَاع پَدرّای اظتخَاًی ظٌتیتک ٍ پیًَذّای
اظتخَاًی هسایا ٍ هؼایة
ًحَُ تؽخیؿ توْیذات قثل از ػول ٍ اقذاهات
تؼذ از ػول
آؼٌایی تا هَاد ٍ تکٌیکْای هختلف ترای
درهاًْای رشًراتیَ ًاحیِ فَرکا
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آؼٌایی تا درهاًْای رشًراتیر ًاحیِ فَرکا ٍ هَارد
کارترد آى
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اظالیذ
دیتاپرٍشکتَر

تحث گرٍّی  1ـ گَغ فرادادى اهتحاى
پایاى ترم
پرظػ ٍ پاظخ  2ـ ؼرکت در
تحثّای گرٍّی
 3ـ یادداؼت
ترداری از ًکات
هْن

