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  هدف کلی درس:
  ودنتالیپر يها يماریب  و طرح درمان یآگه شیپ ،يطبقه بند ،صیتشخ يریادگی  -1
   ودنتالیپر يها يماریب يبرا نییتع يریادگی -2
  ودنتالیپر يها يماریو ب کیستمیس يها يماریمتقابل ب ریتاث يریادگی -3

  اختصاصی درس:اهداف 

  :شناختی حیطه
   
 کیهر يها گروه ریو ز یو اکتساب ینقائص تکامل ت،یژنژول، نتاودیپر يها يماریدانشجو بتواند انواع ب -1

  کند. انیها را ب يماریب نیهر کدام از ا یکل يها یژگیو و را نام برده
  را بداند. ودنتالیپر يهایماریاستخوان و ارتباط آن با انواع ب بیمختلف تخر يالگوها -2

 داده و صیو نوع تشخ یپراکنندگ تیحجم لثه را از نظر موقع شیدانشجو بتواند انواع مختلف افزا -3
   بداندرا  کیهر يها یژگیو

  را بداند ودنتالیپر يها يماریدر ب ییایمیو ش یکیمکان ياصول انجام درمان ها -4

   بداند. گریکدیرا بر  ودنتالیپر يها يماریوب کیستمیس يها يماریات متقابل بثرا -6  را بداند یخارج يروهایبه ن ودنتالیپر یبافت يواکنش ها -5

  را بداند آن ها ینیو کاربرد بال یو موضع کیستمیس الیکروبیم یآنت يدرمان ها -7

  حیطه عاطفی:

  کالس بداند. يخود را ملزم به حضور در کالس و شرکت فعال در بحث ها-1
  

  دیآن را درك نما تیتوجه نشان داده و اهم تیودونتیو پر تینرمال از ژنژو ومیودونشیپر به افتراق -2

  حیطه رفتاري:

  دهد حیو انواع آن را توض ودنتالیپاکت پر لیتشک یچگونگ -2  .دینما کیتفک گریکدینموده و آنها را از  انیرا ب تیودنتیو پر تیوینژژ یکینیعالئم کل -1
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ا ر ماریب نهیمعا ياز روش ها کیهر جیدهد و نتا حیتوض بیرا به ترت ماریب نهیمعا يها کیمراحل و تکن -4  دهد صیرا تشخ يمارینموده و نوع ب يرا جمع بند ماریبدست آمده از ب یکینیکل يها افتهی -3
  .دینما ریتفس

  .دینما ریرا تفس ودنتالیپر مارانیب یوگرافیراد يها شهیکل -6  دینما نییدندان ها را تع یودنتالیپر یآگه شیپ ،یکینیو پاراکل یکینیکل يها افتهیبا توجه به  -5

 ریتفس کی، پاتوژنز ، ژنت یکیستولوژیھ ینیمزمن را بھ لحاظ بال تیودونتیپر یماریب دیدانشجو با -٨ دھد. حیرا توض ودنتالیپر یو درمان ھا یآگھ شیبر عالئم، پ اتیاستعمال دخان راتیتاث -٧
 .دھد افتراق گریکدیرا از  تیودنتیمختلف پرانواع و  کند

 یماریب مرتبط با تیودنتیپروگنوز و درمان پر ،یولوژیدمیاپ ،یولوژیات ص،یتشخ ،ینیبال ینما -٩
  درا شرح دھ کیستمیس یھا

کوتاه مدت و درازمدت  یازھاین ک،یستمیو س یدھان طیطرح درمان جامع  بر اساس سن، شرا کی -١٠
  دینما نییتع ودنتالیپر مارانیب یبرا تیاولو بیبھ ترت ماریب ییبایو ز
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 )URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: (  :بیشتر مطالعه پیشنهادي براي منابع 

1- Clinical Periodontology, Newman and Carranza, 2019 

2- part5,6, 9, 10, 11,12,: Clinical Periodontology and Implant Dentistry, Niklaus P. Lang and Jan Lindhe  

3-   

 
  ها:ارزشیابی 

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

  نمره 2 بارم:  مطابق اعالم استاد مربوط تاریخ:

  نمره 9 بارم:  14-15ساعت  15/2/1400شنبه ، چهار تاریخ:   :ترم میانب) 

  نمره 9  بارم:  10-11ساعت  27/3/1400،  پنجشنبه تاریخ:  :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 -
  بدون اتالف وقت، ضروري است. کروفون،یو م نیبه دورب یدسترس جادیمناسب براي امناسب / عدم سر و صدا) و داشتن پوشش  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 -
  
  ظ خواهد شد.حذف درس، لحا 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 - 
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 نخواهد بود. نیجلسه، مجوزي براي عدم حضور آنال لمیبه ف یاست و ضبط و دسترس یحضور مجازي در جلسه، الزام ن،یکالس آنال لیدر صورت نشک - 

 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 Google Driveمربوط در  لیفاو بارگذاري  ) perio 2 nazari jalase 1 Dr moqareabed( نام گذاري مطابق فرمت اعالم شده ن،یضبط کالس هاي آنال -

  ساعت بعد از کالس 48براي مدرس مربوط، حداکثر  ارسال
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ساعت:                                                   ........روز:                                      اسکاي روم -دیسامانه نو -مجازي  : محل                دوم نیمسال:     نظري      2پریو  درسجدول زمان بندي کالس ها ي 
........  

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
  آنالین
 آفالین

  پیش مطالعه / تکلیف
 آزمون / گفتگو

 منابع اصلی مطالعه براي هر جلسه

 آنها یکینیو عالئم کل ودنتالیپر يهایماریب يطبقه بند 99/  11/  12 1
 

 مقاره عابد احمد دکتر
 

  آنالین
 

 
   5فصل

 395تا  326از 

 مزمن و مهاجم تیودنتیو درمان پر يولوژیو ات صیتشخ -ینیبال ينما 99/  11/  19 2
  آنالین مقاره عابداحمد دکتر 

 
 

   5فصل
 395تا  326از 

 یچسبندگ لیو تحل ودنتالیپاکت پر 99/  11/  26 3
  آنالین یتوکل محمد دکتر

 
 

  23فصل 
 1749تا  1709از 

 فورکا يریآن و درگ بیتخر ياستخوان و الگوها لیتحل 99/  12/  3 4
  آنالین ی انیک سیما دکتر

 

  
 آزمون 

  1761تا  1757
 1795تا  1769از 

 ودنتالیپر يهایماریب کیوگرافیراد ریتفس 99/  12/  10 5
  آنالین يناصر روح اهللا دکتر

 
 

  33فصل 
 1173تا 1150کارنزاا  

 یخارج يروهایبه ن ودنتالیپر يپاسخ بافت ها 99/  12/  17 6
  آنالین ایبهفرنپریچهر دکتر 

 
 

  25فصل 
 1828تا  1801از 

 ودنتالیپر يها يماریخطر در ب یابیو ارز يولوژیدمیاپ 99/  12/  24 7
  آفالین  فاخرانامید دکتر 

 
 محتواي کالس 

 ودنتالیپر يهایماریب صیتشخ 00/  1/  15 8
  آنالین یانیکسیما دکتر 

 

  
 آزمون 

 2140تا  2076

  ترم انیامتحان م    
  

      نیآنال

 ودنتالیپر يهایماریب یآگه شیپ 00/  1/  22 9
  آنالین ینیقیجابر دکتر 

 
 آزمون

  35فصل 
 2238تا  2205از

 طرح درمان 00/  1/  29 10
  آنالین نژاد ياسدمحدثه  دکتر

 
 

 36فصل 
 2256تا  2243

 ودنتالیپر يهایماریو ب اتیاستعمال دخان 00/  2/  5 11
  آنالین يناصرروح اهللا  دکتر 

 
 

 12فصل 
 2174تا 2148از  

 ودنتالیپر يهایماریدر ب یتراپ کیوتیب یآنت 00/  2/  12 12
   یرستمشیرین  دکتر 

 آفالین
  تکلیف

 

 52فصل 
 3025تا 2999از

 ماریدر آموزش بهداشت دهان به ب يرفتار يها يتئور 00/  2/  19 13
  آفالین فاخرانامید  دکتر 

 
  
 

 محتواي کالس

 کیو اولتراسون کی/ سون ودنتالیدرمان پر کیفاز  00/  2/  26 14
  آنالین نقشنرگس دکتر 

 
 یال 2966از  51و فصل  2679 یال 2666از     47فصل  

 در زنان ودنتالیدرمان پر 00/  3/  2 15
   یتوکل مهرنوش دکتر

 آفالین
  
 

 41فصل 

 medically compromised مارانیدر ب ودنتالیدرمان پر 00/  3/  9 16
   یتوکل مهرنوش دکتر

 آفالین
  

 آزمون 
  39فصل 
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