
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 6ترم  دندانپزشکی دانشجویان  مخاطبان:             2نظری پریودنتیکسعنوان درس : 
  جلسه 11جلسه از  5= )یا سهم استاد از واحد(جلسه 11واحد=1تعدادواحد:

 12تا  11ها ساعت  :سه شنبهساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر
نیم سال اول سال  7::0تا 7::1ها ساعت  شنبهسه  ،ساعت و نیمسال تحصیلی(زمان ارائه درس:   )روز

        96-95تحصیلی 
 ،متخصص پریودنتولوژیزهرا سهرابیدکتر  مدرس:

 1پریودانتیکس نظری  درس و پیش نیاز:

 
 آشنایی با انواع بیماریهای پریودنتال و درمان آنها  هدف کلی درس :

 
 جلسه یک هدف( هداف کلی جلسات : )جهت هرا

 بیماریهای پریودنتال تعریف -1
 طبقه بندی بیماریهای پریودنتال -2
 پریودنتیت مرتبط با بیماریهای سیستمیک -:      
 بیماریهای نکروزان و درمان آنها -4      
 طرح درمان بیماریهای پریودنتال -5      
       

 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 

 اول.: ویژه جلسهاهداف 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 کند تعریفیبیماریهای پریودنتال را 1-1
 بیماریهای لثه ای را تشخیص دهد2-1
 تفاوت ژنژیویت  با پریودنتیت را بداند3-1

 
 :دوم. اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 طبقه بندی یبیماریهای پریودنتال را ذکر کند1-2
 دی یبیماریهای لثه را ذکر کندطبقه بن2-2
 انواع پریودنتیت را تمایز دهد3-2
 بر اساس شرح حال بتواند تشخیص افتراقی بیماری را بگذارد4-2
 شرایط آناتومیک و نقایص تکاملی موثر بر پریودنشیم را نام ببرد5-2

 
 

 :سوم اهداف ویژه جلسه
 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 هستند را بشناسد  ودنتالیپر راتییتغ یکه دارا کیوژانواع اختالالت هماتول-1-3
 هستند را بشناسد ودنتالیپر راتییتغ یکه دارا یکیانواع اختالالت ژنت -2-3
 

 :چهارم اهداف ویژه جلسه
 

 دانشجو قادر باشد انیدر پا
 را شرح دهد ینکروزان زخم تیودنتیپر یکینیکل یهایژگیو -1-4
 را بشناسد ینکروزان زخم تیدنتویپر یکروسکوپیم یها افتهی -2-4
 را بشناسد ینکروزان زخم تیودنتیپ پر یولوژیات -3-4
  را شرح دهد یاکتساب یمنیبه سندرم نقص ا انیدر مبتال ینکروزان زخم تیودنتیپر اتیخصوص -4-4
 



 
 

 :پنجم  اهداف ویژه جلسه
 در پایان دانشجو قادر باشد 

 : مستر پلن را توضیح دهد1-5
 : فازهای طرح درمان را توضیح دهد2-5
 : طرح درمان را برای بیمار شرح دهد3-5
 
 
 

 contemporary oral and maxillofacial surgery- Peterson. Last editionمنابع:
 

 سخنرانی و فیلم آموزشی و پرسش و پاسخروش تدریس:
 

 پاور پوینت وسایل آموزشی :
 
 
 
 
 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد(  روش      آزمون

 صبح 9 2/9/95 %22  ترم انیآزمون م

 صبح 12 3/11/95 %82 و تشریحی تستی آزمون پایان ترم

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 حضور به موقع در کالس و شرکت درفعالیتهای گروهی

 
 

 EDOمضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولنام و ازهرا سهرابی    دکتر نام و امضای مدرس:

 دانشکده:

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 6/7/59 
 

 سهرابیر دکت تعریف و طبقه بندی بیماریهای پریودنتال

2 6/7/59 
 

 سهرابیدکتر  تعریف و طبقه بندی بیماریهای پریودنتال

3 13/7/59 
 

 ضیاییدکتر  عالیم بالینی ژنژیویت وابسته به پالک

4 27/7/59 
 

عالیم بالینی و هیستولوژیک و اتیولوژی ژنژیویت 

 غیر وابسته به پالک

 خسرویدکتر 

9  

27/7/59 

 تیویژنژ یولوژیاتو  کیستولوژیو ه ینیبال میعال

 وابسته به پالک ریغ

 خسرویدکتر 

6 4/8/59 
 

نمای بالینی و تشخیص و اپیدمیولوژی پریودنتیت 

 مزمن

 خسرویدکتر 

7  

11/8/59 

نمای بالینی و تشخیص و اپیدمیولوژی پریودنتیت 

 مهاجم

 خسرویدکتر 

8 18/8/59 
 

 سهرابیدکتر پروگنوز بیماریهای پریودنتال

5  

29/8/59 

 دکتر ضیایی ودنتالیپر یهایماریب یرجراحیمان غدر

 دکتر ضیایی ودنتالیپر یهایماریب یرجراحیدرمان غ 29/8/59 11

11 2/5/59 
 

 خسرویدکتر  درمانهای انتی میکروبیال

12 5/5/59 
 

 سهرابیدکتر  درمان پریودنتیت مرتبط با بیماریهای سیستمیک

13 16/5/59 
 

 سهرابیدکتر  و درمان آنها نکروزان ودنتالیپر یهایماریب

14  

23/5/59 

بیماریهای حاد لثه ای و ابسه های پریودنتال و 

 درمان انها

 ضیاییدکتر 

19 
 

31/5/59 Periodontal medicine  خسرویدکتر 

16  

7/11/59 

 سهرابیدکتر  طرح درمان

17 14/11/59 
 

 خسرویدکتر  افزایش حجم لثه و درمان آن

 


