
 

١ 
 

 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** فرم معرفی دروس عملی***   
  

  دکتري - دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  1 عملی يودنتولوژیپر نام درس:
  کسیودانتیپر ارائه دهنده: گروه آموزشی  016128 شماره درس:

  دکتر شیرین رستمیول درس: ئمسنام                                      واحد عملی 1عداد و نوع واحد: ت
    37925564چهارشنبه      - شنبهتلفن و روزهاي تماس:  نظري 1پریو  دروس پیش نیاز:

 Email :shirinrostami.dnt@gmail.comآدرس   1400- 1399نیمسال تحصیلی: دوم 

  اسامی مدرسین: 
  امید فاخران ،دثه اسدي نژادحم ،سیما کیانی ،مهرنوش توکلی ،نرگس نقش ،شیرین رستمی ،روح اله ناصري ،جابر یقینی ،پریچهر بهفرنیا

  
   هدف کلی درس:

و  میعال شناخت کروبی،یکنترل پالك م يکسب شناخت و مهارت انجام انواع روشها ،يریجرمگ يکسب مهارت شناخت و استفاده ازقلمها
  ودونتالیپر يهایماریب نییبال يها نشانه

  اهداف اختصاصی درس:

  :شناختی حیطه

  را به درستی بشناسد. ودونتالیپرونده و چارت پر لیتشک يها تمیآ .1
  را به خوبی بشناسد. ودونتالیپر يهایماریب يونشانه ها میعال .2
  بداند. يماریلثه را در سالمت و ب تغییرات .3
  مسواك زدن را بشناسد. يروشها نیاز ا کیمسواك زدن را بداند و موارد کاربرد هر  يمسواك و روشها انواع .4
  هر کدام را بداند. زیدندانی و موارد تجو نیکنترل پالك ب لیوسا انواع .5
  هر کدام را بداند. زیها و موارد تجو هیدهانشو انواع .6
  .بشناسد را polishing instrumentsو  exploratory instruments، scaling instruments اعم از ودونتالیپر يانواع قلمها .٧
  ها را بداند. لریاسک کلیو س سیی، گر ورسالیونی يریجرمگ يبا قلمها کار .8

  حیطه عاطفی:

  خود احترام بگذارد. ماریدانشجو بتواند به شان و منزلت ب .1
  با احترام رفتار کند. مارانیو ب دیاسات ،بتواند با پرسنل دانشجو .2
  در بخش حضور داشته باشند. زهیو در مورد خانم ها با پوشش مناسب و پاک زهیپاک دیبا روپوش سف همواره .3
  .دینما تیرا تقو يشنهادیطرح درمان پ ای صیو دفاع از تشخ دهیابراز عق ییفعاالنه شرکت کند و توانا یگروه يبحث ها در .4

  حیطه رفتاري:

کند.  نییتع شیاز همگروهی ها کیی يرا بر رو O' leary ندکسیپالك ا زانیبتواند م . 1  
  مدل به درستی انجام دهد. يرا به صورت عملی بر رو )روش اصلی 4 (مسواك زدن  يروشها انواع. 2
  .مدل نشان دهد يرا بر رو دنینخ کش حیصح روش. 3
  مدل نشان دهد. يدندانی را بر رو نیب لیکاربرد انواع وسا حیصح روش. 4
  انتخاب خود را شرح دهد. لیلثه ها بتواند روش مناسب مسواك زدن ان مورد را انتخاب کند و دال نییبال ينما براساس. 5
  .دیسیاصول بنو تیبا رعا یینسخه دارو کی بتواند. 6

با رعایت اصول بنویسد       systemic compromised .ماریب کیدرخواست مشاوره با پزشک مربوطه در مورد  کیبتواند  .7  
  .دیسیاصول بنو تیبا رعا شیدرخواست آزما کیبتواند . 8 
  را عمال نشان دهد. ودونتالیدست گرفتن قلم پر حیصح روش. 9
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  مدل انجام دهد. يداخل دهانی را بر رو يرست ها انواع. 10
  ها از هم افتراق دهد. لریاسک کلیو س سییگر ورسال،یونی يریجرمگ يقلمها بتواند. 11

مدل انجام دهد.  يبر رو را  Scaler 12 . با يریجرمگ حینحوه صح  
  مدل انجام دهد. يرا بر رو ورسالیونی يریجرمگ يبا قلمها يریجرمگ حیصح نحوه. 13
  مدل انجام دهد. يرا بر رو سییگر يریجرمگ يبا قلمها يریجرمگ حیصح نحوه. 14
  )همگروهی خود يبر رو(. دینما لیرا به درستی تکم ودونتالیمورد پرونده و چارت کامل پر کی. 15
  انجام دهد. حیاصول صح تیدستی را با رعا يبا قلم ها يریهمگروهی خود جرمگ يرو بر. 16
  .دینما تیهمگروهی خود به درستی رعا يکنترل عفونت را در هنگام کار بر رو اصول. 17

 
 

  :مطالعهمنابع اصلی 
  کتاب:  - 
 

Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th Edition, chapters 3, 5, 32, 35, 36, 39, 47, 48, 50                  
  
 

  ها:ارزشیابی 
  

  بارم:  تاریخ:  :ابتداي دوره (آزمون ورودي، ...)نظري الف) 

   بارم:  تاریخ:  :در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)نظري ب) 

  بارم:  تاریخ:  پایان دوره:نظري ج) 

  نمره 5بارم:  تاریخ:  حضور و غیاب:) د

  نمره 15 بارم:  تاریخ:   OSCE ازمون پایان دوره:عملی ) ه

  
  
  

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

  قوانین و مقررات بخش:
  باشد. یم یالزام ییشده توسط معاونت دانشجو نییو پوشش تع  یشده توسط معاونت آموزش هیته کتینصب ات

  است. یالزام کسیودانتیبخش پر نیاصول کنترل عفونت بر اساس قوان ترعای•
  باشد. یم ریامکان پذ کسیودانتیبخش پر رگروهیمد دیدانشجو تنها در صورت صالحد یدر برنامه آموزش یجابه جائ هرگونه•
 ریرود (تأخ یبه شمار م بتیحضور ناکامل  در هر جلسه به عنوان غ ایبوده و عدم حضور  یدر تمام جلسات بخش الزام انیدانشجو حضور•

  )دیآ یبه حساب م بتیو خروج از بخش بدون اجازه از استاد مربوطه غ قهیدق 15از  شیدر حضور در بخش ب
  
  
 

  :بخش قوانین نقض با برخورد نحوه
 رود. یبه شمار م یواحد درس نینمره صفر در ا يموجه در طول دوره به معنا ریغ بتیجلسه غ 2

  نمره کسر خواهد شد 1غیبت: حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه در بخش، 
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   هماهنگی و اطالع رسانی زمان کالس :کالس وظایف نماینده شرح

  
  


