
 

 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

  91ورودی  دندانپزشکی دانشجویان مخاطبان:                            2 نظری پریودانتیکسعنوان درس :  

      (جلسه 17=واحد1)  ساعته یک جلسه 17جلسه از 7برابر با   واحد 11/۰احد( :)یا سهم استاد از ودتعداد واح

 پریودانتیکس بخش-12-9 هرهفته شنبه سهروز های   ت رراییر:اعت پاسخگویی به سواالس

           9۵-9۶ اولنیمسال  –هفته  هر 2تا 1ساعت  ها شنبهدوه درس:   زمان ارائ

 1نظری پریودانتیکس  درس و پیش نیاز: پریودانتیکس                     متخصص-مریم خسروی رمدرس: دکت 

 

 هدف کلی درس :
  واع بیماریهای پریودنتال و درمان آنهاآشنایی با ان 

 

 هداف کلی جلسا ت : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 Desquamativeو درمان انواع مختلف اتیولوژیعالیم بالینی و هیستولوژیک،ا بآشنایی  -1

Gingivitis(DG) )دو جلسه(  

   نمای بالینی، تشخیص، اپیدمیولوژی و اتیولوژی پریودنتیت مزمنآشنایی با   -2
 نمای بالینی، تشخیص، اپیدمیولوژی و اتیولوژی پریودنتیت مهاجمیی با آشنا -3

 با درمان های آنتی میکروبیال در انواع بیماری های پریودنتالآشنایی  -4

 افزایش حجم لثه و درمان آنآشنایی با  -5

 periodontal medicineبا  ییآشنا -6

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
  عالیم بالینی و هیستولوژیک، اتیولوژی و درمان انواع مختلفا بآشنایی   :دوم و کلی جلسه اولاهداف 

Desquamative Gingivitis(DG)  
 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

 Desquamative  در مورد عالیم بالینی و هیستولوژیک، اتیولوژی و درمان انواع مختلف -1-1
Gingivitis(DG)  توضیح دهد. تشخیص های افتراقی آن ها راو 

 روشهای تشخیص ژنژیویت دسکواماتیو را بشناسد. -1-2

تشخیص های و  که دارای نمای کلینیکی ژنژیویت دسکواماتیو هستند را بشناسد بیماریها و شرایطی -1-3

 را توضیح دهد.افتراقی آن ها 

   مننمای بالینی، تشخیص، اپیدمیولوژی و اتیولوژی پریودنتیت مزآشنایی با   :ومسکلی جلسه اهداف 

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
را تعریف کند و اتیولوژی، نمای بالینی، و نمای رادیوگرافی آن را توضیح  CP)پریودنتیت مزمن )  -3-1

 دهد.
 را نام برده و هریک را توضیح دهد. CPانواع  -3-2
 توضیح دهد. روند پیشرفت بیماری و انواع مدل های پیشنهاد شده برای پیشرفت بیماری را -3-3

 ریسک فاکتورهای بیماری پریودنتیت مزمن را نام برده وهریک را توضیح دهد. -3-4

 
 

 نمای بالینی، تشخیص، اپیدمیولوژی و اتیولوژی پریودنتیت مهاجمآشنایی با  م:چهار کلی جلسهاهداف 
 در پایان دانشجو باید قادر باشد:

تشخیصی و تفاوت های آن با پریودنتیت مزمن را توضیح  پریودنتیت مهاجم را تعریف کرده و معیارهای -4-1

 دهد.



هریک  یانواع پریودنتیت مهاجم را تعریف کرده و نمای کلینیکی، نمای رادیوگرافی، شیوع و توزیع سن -4-2

 از آن ها را توضیح دهد.

 ریسک فاکتورهای پریودنتیت مهاجم را نام برده و هریک را توضیح دهد. -4-3

 .كند

 
  با درمان های آنتی میکروبیال در انواع بیماری های پریودنتالآشنایی  :مپنجلی جلسه ک اهداف

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 پاتوزنز بیماری پریودنتال  را توضیح دهد.   -5-1
و  chemotherapeutic ،Antimicrobial ،Antibiotic ،Antisepticاصطالحات عوامل  -5-2

Disinfectant یح دهد.را توض 

 استدالل بیولوژیک در سیستمیک داروها را توضیح دهد. -5-3
 شاخص های استفاده از آنتی سپتیک در درمان پریودنتال را توضیح دهد.  -5-4

انواع داروهای مورد استفاده در درمان بیماری پریودنتا شامل انواع تتراسایکلین ها، مترونیدازول، پنی  -5-5

ا، کلیندامایسین، سیپروفلوکساسین، کلیندامایسین، ماکرولیدها و فارماکولوژی ، سیلین ها، سفالوسپورین ه

 موارد تجویز کلینیکی و عوارض جانبی هریک از آن ها را توضیح دهد.

 .توضیح دهد. را  serialو   combinationدرمان آنتی بیوتیکی  -5-6

5-7- Host modulation .را توضیح دهد 

5-8- Local delivery of antibiotics .و انواع مختلف آن را توضیح دهد 

5-9- Local delivery  موادAntiseptic .را توضیح دهد 

 
 افزایش حجم لثه و درمان آنآشنایی با  :مکلی جلسه شش اهداف

 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 دهد.را نام برده و هریک را توضیح  Gingival Enlargment(GE)تقسیم بندی انواع  -6-1

 را توضیح دهد. GEدرجه بندی  -6-2

انواع افزایش حجم التهابی را تعریف کرده و نمای کلینیکی، نمای هیستوپاتولوژی، و اتیولوژی آن ها را توضیح  -6-3

 دهد.

 انواع افزایش حجم التهابی حاد را نام برده و توضیح دهد. -6-4

مای هیستوپاتولوژی، و فاکتورهای موثر بر آن را توضیح افزایش حجم به واسطه داروها و نمای کلینیکی، ن -6-5

 دهد.

انواع داروهایی که باعث افزایش حجم لثه می شوند و نمای کلینیکی و هیستوپاتولوژی و مکانیسم هریک در  -6-6

 را توضیح دهد. GEایجاد 

 با استفاده از انواع مختلف داروهای فوق را ذکر کند. GEشیوع  -6-7

 م لثه ایدیوپاتیک را تعریف کرده و نمای کلینیکی و نمای هیستوپاتولوژیک آن را توضیح دهد.افزایش حج -6-8

انواع افزایش حجم لثه در ارتباط با بیماری سیستمیک را نام برده ، هریک را تعریف کرده نمای کلینیکی و  -6-9

 هیستوپاتولوژی و میزان شیوع هریک را توضیح دهد.

وپالستیک )انواع تومرهای( لثه ای را نام برده، میزان شیوع و نمای کلینیکی و افزایش حجم لثه نی -6-11

 را توضیح دهد. هیستوپاتولوژی هریک

 افزایش حجم کاذب لثه را توضیح دهد. -6-11

 روش های درمانی انواع مختلف افزایش حجم لثه ) شامل درمان های غیرجراحی و جراحی( را توضیح دهد. -6-12

 periodontal medicineبا  ییآشنا :مهفته کلی جلس اهداف



 در پایان دانشجو باید قادر باشد:
 تاثیر عفونت پریودنتال بر سالمت سیستمیک را توضیح دهد. -7-1

 و مکانیسم آن را توضیح دهد. CHD/Atherosclerosisتاثیر بیماری پریودنتال بر  -7-2

 م آن را توضیح دهد.تاثیر بیماری پریودنتال بر حمله مغزی و مکانیس -7-3

 تاثیر بیماری پریودنتال بر دیابت شیرین و مکانیسم آن را توضیح دهد. -7-4

 تاثیر بیماری پریودنتال بر نتیجه بارداری و مکانیسم آن را توضیح دهد. -7-5

 و مکانیسم آن را توضیح دهد. COPDتاثیر بیماری پریودنتال بر  -7-6

 فونت های حاد تنفسی و مکانیسم آن را توضیح دهد.تاثیر بیماری پریودنتال بر ع -7-7
 

 منابع:

1.Clinical Periodontology and Implant Dentistry, Jan Lindhe, Niklaus P. Lang, 

Thorkild Karring. Last Eddition  
2. Carranza s   Clinical Periodontology. Newman, Takei, Klokkevold, 

Carranza. Last Eddition 

3.Journals: Compendium of continuing educations in dentistry_ 

periodontology. Last Eddition 
 

 

  روش تدریس:

 سخنرانی تعاملی، پرسش و پاسخ
 

 وسایل آموزشی :

 video projectionنرم افزار پاور پوینت، دستگاه 

 

 سنجش و ارزشیابی 

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

 //////////////////////// ///////////////////////////   یزیکو

آزمون میان 

 ترم 

طبق هماهنگی با  1/9/95 %21 تشریحی-تستی
 آموزش

آزمون 

 پایان ترم

 صبح 11 29/11/95 %81 تشریحی-تستی

حضور رعال 

 در کالس

    خپرسش و پاس

 

 مقررا ت کالس و انتظارا ت از دانشجو:

 .حضور كلیه دانشجویان در كالس قبل از ورود استاد الزامی است -
 .استفاده از تلفن همراه در كالس های درسی ممنوع می باشد -
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