
 

1 

 

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

 

 4 عملی ریودنتولوژیپ نام درس:

 

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی :

 پریودنتولوژی گروه گروه آموزشی ارائه دهنده: 216403 شماره درس:

 عملی، واحد 1عداد و نوع واحد: ت

 

                                    

 نرگس نقشدکتر ول درس: ئنام مس

 3و  2و  1 یعمل یودنتولوژیپر دروس پيش نياز:

 

 3۷۹2۵۵64تلفن و روزهای تماس:

 Email :naghsh1224@gmail.comآدرس 

 

 هدف کلی درس:

 شرفتهیمتوسط و پ تیودونتیپر مارانیو درمان در مورد ب صیتشخ ،ینی، قضاوت بال critical thinkingکسب مهارت 

 اهداف اختصاصی درس:

 

 :شناختی حيطه-1

 

o را بشناسد. تیودونتیپر کیوگرافیو راد ینیعالئم بال 

o  اشنا باشد یرا به درست نتالودیپرونده و چارت پر لیتشک یها تمیآبا. 

o بداندرا  شرفتهیمتوسط تا پ تینتودیپر ماریب کیوگرافیو راد ینیبال یها افتهی. 

o دهد. حیرا توض یماریو پروگنوز ب ودونتالیپر صیتشخ مار،یب نتالودیو پر کیستمیسالمت س خچهیفوق و تار یها  افتهیاساس  بر 

o بداند(  4تا  1طرح درمان جامع )فاز  شرفته،یمتوسط تا پ تینتودیمبتال به پر ماریب یبرا. 

o دهد. صیتشخ یرا به درست یتخصص یگروه ها ریلزوم مشاوره با سا موارد 

o دینما ریرا تفس ماریب کیستمیبا سالمت س نتالودیپر تیوضع ارتباط. 

o را بشناسد. ویرزکت نتالودیپر یها یجراح یها ونیکاسیاند 

o را بداند. نتالودیطرح فلپ و انواع فلپ پر اصول 

o را بداند. نتالودیپر یها یاستخوان در جراح ونیرزکس اصول 

o را بشناسد. نتالودیپر ویرزکت یها یمورد کاربرد در جراح یها هیبخ انواع 

o را بداند. نتالودیپر یها یپس از جراح یمراقبت ها اصول 

o دبشناسرا به طور کامل  نتالودیپر ویرزکت یخود، مراحل جراح ماریمورد ب در. 

 

 :رفتاری حيطه -2

 

o دینما تیرعا یاصول کنترل عفونت را به درست مارانیدر مورد تمام ب. 

o دینما لیتکم یرا به درست نتالودیپرونده و چارت پر شرفته،یپ متوسط تا تینتودیمبتال به پر ماریب 3مورد  در. 

o دینما ریثبت نموده و تفس یرا به درست کیوگرافیراد یها افتهیفوق،  مارانیمورد ب در. 

o صیتشخ یرا به درست نتالودیپر یماریفوق، ب مارانیب کیستمیس تیو وضع خچهیتار ،یوگرافیراد ،ینیبال یاساس رکورد ها بر 
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 .دیرا مشخص نما ماریو تک دندان ب یداده و پروگنوز کل

o ان را به طور کامل انجام دهد. ماریب 1فوق، طرح درمان جامع ارائه داده و درمان فاز  ماریب 3مورد  در 

o آموزش دهد. یو ودنتالیرپ تیو وضع ماریخاص هر ب یها ییکنترل پالک را براساس توانا حیصح یها روش 

o ندکسیرا براساس ا ماریهر ب ندکسیا پالک Oleary دینما یریگیو در جلسات فالوآپ پ دیثبت نما. 

o دیکرده و اجرا نما یزیخود برنامه ر ماریب 2 ی( را برا 4)فاز  ینگهدار فاز. 

o بکند. ییشناسا یرا به درست نتالودیپر والیو موکوژنژ وی، رژنرات ویرزکت یجراح یبه درمانها ازمندین ینواح 

o به استاد ارائه کرده،  یرا به درست ی( پلن جراحیکینیطول تاج کل شیافزا ای)کنترل پاکت  ویرزکت نتالودیپر یمورد جراح کی در

 و امضاء استاد برساند. دییو به تا سدیشرح عمل را به طور کامل بنو ،یجراح انیاجرا نموده و پس از پا

o و فالوآپ  هیبخ دنیکش یرا برا ماریالزم ب یآموزش داده و در زمانها ماریرا به ب یپس از جراح یدستور مراقبت ها ،یاز جراح پس

 .دیالزم، فراخوان نما یها

o شرح عمل را به طور  ،یجراح انیو پس از پا ابدیحضور  یبه عنوان کمک جراح در بخش تخصص نتال،ودیپر  یجراح 2مورد  در

 و استاد برساند. یارتخصصیو امضاء دست دییثبت نموده و به تا قیدق

o دیثبت نما ماریمشاوره را در پرونده ب جهیرا انجام داده و نت یتخصص یبخش ها ریالزم با سا یخود، مشاوره ها ماریمورد دو ب در. 

o و امضاء استاد راهنما  دیینموده و به تاوک خود ثبت ب در الگ فتیش انیرا در پا یکار فتیش کیانجام شده در  یها تیفعال تمام

 برساند.

 

 :عاطفی حيطه -3

 

o خود احترام بگذارد. ماریدانشجو بتواند به شان و منزلت ب 

o با احترام رفتار کند. مارانیو ب دیدانشجو بتواند با پرسنل، اسات 

o اصول  نیا تیبه رعا قیتشو زیرا ن انیدانشجو ریاصول کنترل عفونت بداند و سا تیخود را ملزم به رعا ماران،یدر مورد تمام ب

 .دینما

o در بخش حضور داشته باشند. زهیو در مورد خانم ها با پوشش مناسب و پاک زهیپاک دیهمواره با روپوش سف 

o کند. یرا همراه ماریبخش ها را لحاظ کرده و در انجام مشاوره ب ریمشاوره با سا مار،یدر طرح درمان ب 

o درمانهاماریطرح درمان ب یاجرا (ی team work را پ )دینما یریگی. 

o مطلع باشد. ماریب تیگذاشته و از وضع ماریب اریخاطر، اطالعات تماس خود را در اخت نانیو اطم ماریب یبه منظور آرامش فکر 

 

 

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 
Carranzaʹs Clinical Periodontology , 12th Edition 

  

 

 ها:ارزشيابی 

 بارم: تاریخ: کيس پرزنتالف( 
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 1 فاز درمان اجرای و پرونده تکمیل :ب( در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(

 بیمار 4 برای

 نمره 15 بارم: تاریخ:

 نمره 5 بارم: تاریخ: ترم پایانی روزهای در بخش از خروج آزمون ج( پایان دوره:

 کسر خواهد شد. نمره 2حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، د( غيبت: 

 
 

 پيش مطالعه برای هر جلسه:

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

 قوانين و مقررات:

  شده توسط معاونت دانشجویی الزامی می باشد.نصب اتیکت تهیه شده توسط معاونت آموزشی  و پوشش تعیین 

 .رعایت اصول کنترل عفونت بر اساس قوانین بخش پریودانتیکس الزامی است 

 .هرگونه جابه جائی در برنامه آموزشی دانشجو تنها در صورت صالحدید مدیرگروه بخش پریودانتیکس امکان پذیر می باشد 

 ده و عدم حضور یا حضور ناکامل  در هر جلسه به عنوان غیبت به شمار می رود حضور دانشجویان در تمام جلسات بخش الزامی بو

 دقیقه و خروج از بخش بدون اجازه از استاد مربوطه غیبت به حساب می آید( 15)تأخیر در حضور در بخش بیش از 

  2  .جلسه غیبت غیر موجه در طول دوره به معنای نمره صفر در این واحد درسی به شمار می رود 

 شد خواهد کسر جزء همان نمره میزان به عملی نمره 15 از ریکوارمنت، تکمیل عدم صورت در. 

 .در  صورت عدم درمان حداقل تعداد بیماران الزم در طی دوره توسط دانشجو، واحد درسی به صورت ناتمام تلقی خواهد شد 
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