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  هدف کلی درس:
  مپلنتیاز دست رفته با ا يدندانها ینیگزیجاو  ودنتالیپر يها درمان یشناخت اصول کل

  
  اهداف اختصاصی درس:

  
  

  :شناختی حیطه

  و افتراق دهد. بشناسد یرا به خوب نتالودیپر-کیاندودونت عاتیضا -2  .بداندآنها را  یدرمان يو روش ها ودنتالیپر  يانواع اورژانس ها -1

  بداند. نتالودیپر یجراح يرا برا ماریب يرا بشناسد و اصول آماده ساز نتالودیپر یجراح يهدف از درمانها -4  .بداندطرح درمان الزم را  یرا بشناسد و توال نتالودیو پر کینتارتود يمتقابل درمانها ریتاث -3

را بشناسد و  ویو رژنرات ویرزکت يها یبا کاربرد در جراح يها هیو انواع بخ نتالودیپر يانواع فلپ ها -5
  را بداند. کیموارد کاربرد هر

 يها یجراح ایاعم از کاهش عمق پاکت  ویرزکت يها یاصالح کانتور استخوان در جراح يانواع روش ها -6
  دندان بشناسد یکینیطول تاج کل شیافزا

 و ممبران يوندیو انواع مواد پ نتالودیپر يفکتهاید ياستخوان جهت بازساز ویرژنرات يها یول جراحاص -7
  مورد استفاده را بشناسد. يها

  کند. انیرا به اختصار ب کیاصالح هر يبرا یجراح يرا بشناسد و روشها والینژیانواع مشکالت موکوژ -8

را  يروتزپ شیپ يرا بشناسد و فلسفه و اصول درمانها ویتیو رستور نتالودیپر يارتباط متقابل درمانها -9
  بداند.

بر  یمتک يدرمانها یآشنا شود و اصول کل مارانیدر درمان جامع ب یدندان يمپلنتهایبا کاربرد ا -10
  .ردیرا فرابگ یدندان يمپلنتهایا

  حیطه عاطفی:

  مورد متعهد بداند.  نیو خود را در ا ردینگهدارنده را بپذ يو درمانها 4لزوم انجام فاز  -1
.  

  کالس شرکت فعال داشته باشد يدر بحث ها-2

  حیطه رفتاري:

  توانایی انجام انواع برشها و بخیه ها را بسته به محل مورد نیاز خود داشته باشد -2  .بکار گیرددرمانها را  نیا يو اصول و زمان بند ودنتالیپر یتیحما يفلسفه درمانها -1
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  اصول اماده سازي بیمار براي جراحی را بکار برد. -4  انواع روش هاي اصالح کانتور استخوان را بسته به محل خود بکار گیرد -3
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 )URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  ونکوورآدرس مطابق رفرنس نویسی مقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: (  :بیشتر مطالعه پیشنهادي براي منابع 

1- Clinical Periodontology, Newman and Carranza, 2019     

2- Clinical Periodontology and Implant Dentistry, Niklaus P. Lang and Jan Lindhe: part 8,part 6, chapter 39,40,41,42,45,46, 

3- https://onlinelibrary.wiley.com/doi/abs/10.1111/prd.12334  

4-   

 
  ها:ارزشیابی 

  :در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)الف) 
  

  نمره  2 بارم:  مطابق اعالم استاد مربوط تاریخ:

  نمره 9 بارم:  16-17ساعت  6/2/1400دوشنبه  تاریخ:  جلسه اول 8مطالب  :ترم میانب) 

  نمره 9 بارم:  17-18ساعت  29/3/1400 شنبه تاریخ:  جلسه اخر 9مطالب  :ترم) پایان ج

  
 متناسب با محتواي جلسه پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

  قوانین و مقررات کالس:
  تعلق نخواهد گرفت. ازيیگردند، امت لیکه خارج از زمان مقرر تحو یفیدر زمان مقرر ضروري است. به تکال فیارائه تکال -
  

  :نیآنال جلسات
  است. یمشارکت در طول کالس، الزام یحضور به موقع، حضور در تمام ساعت فعال کالس، آمادگ -
  ، ضروري است.بدون اتالف وقت کروفون،یو م نیبه دورب یدسترس جادیمناسب / عدم سر و صدا) و داشتن پوشش مناسب براي ا نهیمناسب (پس زم طیمشارکت در بحث ها، حضور در مح یبراي آمادگ -
  .دییاصالح بفرما ،ییشماره دانشجو -نام -یهنگام ورود به کالس مجازي، نام کاربري را به صورت : نام خانوادگ -
  .دییمرتبط و دور از شان کالس، خودداري نما ریغ امیپ ،ی(چت باکس)، صرفا براي طرح سوال مرتبط با درس و پاسخ به سواالت مطرح شده است. از درج هرگونه شوخ امهایقسمت پ -
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  حذف درس، لحاظ خواهد شد. ایاز آن، تحت هر عنوان، درج نمره صفر  شیب بتیباشد. غ یحداکثر مجاز، معادل چهار هفدهم واحد م -: بتیغ
  نمره کسر خواهد شد. 1و  1،  5/0،  5/0 ب،یموجه، به ترت ریغ بتیبه ازا هر جلسه غ - 
 نخواهد بود. نیجلسه، مجوزي براي عدم حضور آنال لمیبه ف یاست و ضبط و دسترس یحضور مجازي در جلسه، الزام ن،یکالس آنال لینشکدر صورت  - 

 مطابق نظر گروه و متناسب با خطا ازیکسر امت :کالس قوانین نقض با برخورد نحوه

  نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،                 حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.غیبت: 

  :کالس وظایف نماینده شرح
  انیدانشجو ریبه سا نیو مدرس یگروه آموزش امیبه موقع پ یاطالع رسان -
  تا حد امکان ان،یدانشجو ریمدرس و سا رینرم افزاري و کمک به رفع اشکال اتصال صدا و تصو یاز آمادگ نانیقبل از شروع کالس، براي اطم قهدقی 5 – 10 نیباز کردن روم کالس هاي آنال -
  و انیدانشجو ریمربوط با سا نکی،به اشتراك گذاري ل Drive Googleدر   مربوط لیفا بارگذاريو  )perio3 nazari jalase 1 Dr kiani(نام گذاري مطابق فرمت اعالم شده ن،یضبط کالس هاي آنال -

  ساعت بعد از کالس 48براي مدرس مربوط، حداکثر  ارسال
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  شب  9-10ساعت:                                                 شنبه:  روز: محل                                               دوم نیمسال:  نظري                       3پریو  درسجدول زمان بندي کالس ها ي 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
  آنالین
 آفالین

  پیش مطالعه / تکلیف
 آزمون / گفتگو

 منابع اصلی مطالعه براي هر جلسه

  آنالین یانیکسیما  دکتر )ودنتالیحاد پر يها يماریو درمان آن (ب ودنتالیپر ياورژانسها 99/  11/  9 1
 

 محتواي کالس و اسالیدها 

 ودنتالیپر یدر جراح يکاربرد یآناتوم 99/  11/  11 2
 

 یتوکلمهرنوش  دکتر
  کارانزا 58فصل  آزمون  آفالین

 ودنتالیپر یجراح یاصول کل 99/  11/  18 3
  آنالین يناصر روح اهللا دکتر

 
  
 

 2019کارانزا  59فصل 

 ودنتالیپر یو جراح ودنتالیدرمان پر IIفاز  99/  11/  25 4
  آنالین يناصر روح اهللا دکتر

 
  
 

 2019کارانزا  57فصل 

 ها ) هیبخ -(برشها ودنتالیپر يفلپ ها یاصول کل 99/  12/  2 5
  آنالین نژاد ياسد محدثهدکتر 

 
  
 

 3399تا  3369

 ودنتالیدرمان پاکت پر يفلپ برا يکهایتکن 99/  12/  9 6
  آنالین یتوکل محمد دکتر

 
  
 

 2019کارانزا  60فصل 

 فورکا عاتیو درمان ضا ودنتالیپر ویرزکت یجراح 99/  12/  16 7
  آنالین ی انیک سیما دکتر

 
  
 

 2019کتاب کارانزا  62فصل 

 کننده) يشونده (غشاها و مواد بازساز يبازساز يدرمان ها 99/  12/  23 8
  آنالین ینیقی جابر دکتر

 
  آزمون

 
 2019کارانزا  63فصل 

  آنالین  ترم انیامتحان م  
 

  
 

 

 و درمان آن والینژیمشکالت موکوژ 99/  1/  14 9
  آنالین ینیقی جابر دکتر

 

  
  آزمون

 2019کارانزا  65فصل

 حجم لثه و درمان آن شیافزا 99/  1/  21 10
  آنالین  نژاد ياسد محدثه دکتر

 
 

  1558تا  1526
3431-3432-3434-3438-3438-3442-3449 

 ویتیرستور ویپر -اندو ویرابطه پر 99/  1/  28 11
  آنالین نقش نرگس دکتر

 
 محتواي کالس 

 یارتودنس ویپر -پروتز ویرابطه پر 99/  2/  4 12
  آنالین قشن نرگس دکتر

 
 محتواي کالس 

 مپلنتیکاشت ا ایدندان  ينگه دار نیانتخاب ب يها اریمع 99/  2/  11 13
  آنالین مقاره عابد احمد دکتر

 
 محتواي کالس 

 )یو اصول جراح ماری(انتخاب ب مپلنتیا 99/  2/  18 14
  آنالین ایبهفرن پریچهر دکتر

 
 کارانزا 75فصل  

 و درمان آن تیمپلنتیا يپر 99/  2/  25 15
  آنالین یتوکل محمد دکتر

 
 2019کارانزا 85فصل  

 سیتوزیهال 99/  3/  1 16
  آنالین ایبهفرن پریچهر دکتر

 
 

  2019کارانزا  49قصل
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  نگهدارنده يدرمان ها  8/3/99  
  2019کتاب کارانزا  72فصل   تکلیف  نیآفال  یرستم شیرین دکتر


