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  امید فاخران ،دثه اسدي نژادحم ،سیما کیانی ،مهرنوش توکلی ،نرگس نقش ،شیرین رستمی ،روح اله ناصرياسامی مدرسین: 
  

   هدف کلی درس:
و متوسط  فیخف تیودونتیپر مارانیو درمان در مورد ب صیتشخ نی،یقضاوت بالو    critical thinking کسب مهارت   

  اهداف اختصاصی درس:

  :شناختی حیطه

  را بشناسد. تیودونتیپر کیوگرافیو راد نییعالئم بال. 1 
  .آشنا باشد ودونتالیپرونده و چارت پر لیتشک يها تمیآبا . 2
  .بشناسدتا متوسط را  میمال تیودونتیپر ماریب کیوگرافیو راد نییبال يها افتهی. 3
  .دهد حیرا توض يماریو پروگنوز ب ودونتالیپر صیتشخ مار،یب ودونتالیو پر کیستمیسالمت س خچهیفوق و تار يها  افتهیاساس  بر. 4
  خود طرح درمان جامع ارائه دهد. مارانیب يرا بداند و برا توالی انها ،را بشناسد  ودونتالیمرحله درمان پر چهار. 5

را بداند.  کیاولتراسون يریجرمگ لیبا وسا کار) principles) اصول . 6  
  ارائه دهد. ) 4تا  1فاز (، طرح درمان جامع  دیمتوسط تا شد تیویمبتال به ژنژ ماریب يبرا. 7
  ارائه دهد. ) 4تا  1فاز (تا متوسط ، طرح درمان جامع میمال تیودونتیمبتال به پر ماریب يبرا. 8
  .بداندتخصصی را به درستی  يگروه ها ریلزوم مشاوره با سا موارد. 9

  .بداندرا  ماریب کیستمیبا سالمت س ودونتالیپر تیوضع ارتباط. 10
  .بداند کیستمیس يهایماریمبتال به ب مارانیرا در ب ودونتالیدرمان پر مالحظات. 11
  را بشناسد. ویرزکت ودونتالیپر يجراحی ها يها ونیکاسیاند. 12

  حیطه عاطفی:

  خود احترام بگذارد. ماریدانشجو به شان و منزلت ب. 1
  با احترام رفتار کند. مارانیو ب دیبا پرسنل، اسات دانشجو. 2
  اصول کنترل عفونت بداند  تیخود را ملزم به رعا ،مارانیمورد تمام ب در. 3
  در بخش حضور داشته باشند. زهیو در مورد خانم ها با پوشش مناسب و پاک زهیپاک دیبا روپوش سف همواره. 4
  را همراهی کند. ماریبخش ها را لحاظ کرده و در انجام مشاوره ب ریمشاوره با سا مار،یطرح درمان ب در. 5

. دینما يریگیپ را)  team work يدرمانها(ماریطرح درمان ب ياجرا . 6  
  .مطلع باشد ماریب تیگذاشته و از وضع ماریب اریخاطر، اطالعات تماس خود را در اخت نانیو اطم ماریب يمنظور آرامش فکر به. 7

  حیطه رفتاري:

  .دینما تیاصول کنترل عفونت را به درستی رعا مارانیدر مورد تمام ب. 1
به  را ودونتالیپرونده و چارت پر کیستمیس يماریمبتال به ب ودونتالیپر ماریب کی ای دیمتوسط تا شد تیویمبتال به ژنژ ماریمورد  ب در. 2

  .دینما لیدرستی تکم
  .دینما لیرا به درستی تکم ودونتالیتا متوسط ، پرونده و چارت پر میمال تیودونتیمبتال به پر ماریب  در. 3
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  .دینما ریرا به درستی ثبت نموده و تفس کیوگرافیراد يها افتهیفوق،  مارانیمورد ب در. 4
و  داده صیرا به درستی تشخ ودونتالیپر يماریفوق، ب مارانیب کیستمیس تیو وضع خچهیو تار وگرافییراد نی،یبال يرکورد هاساس ا بر. 5

  .دیرا مشخص نما ماریپروگنوز کلی و تک دندان ب
  ينجام درمان با قلمهاا(ان را به طور کامل انجام دهد.  ماریب 1فوق، طرح درمان جامع ارائه داده و درمان فاز  ماریب 3مورد  در. 6

  .) کیاولتراسون
  آموزش دهد. يو ودونتالیپر تیو وضع ماریخاص هر ب يها ییکنترل پالك را براساس توانا حیصح يها روش. 7

. دینما يریگیو در جلسات فالوآپ پ دینما ثبت  O'leary ندکسیرا براساس ا ماریهر ب ندکسیپالك ا. 8   
  .دیکرده و اجرا نما يزیخود برنامه ر مارانیب يرا برا )4فاز (ينگهدار فاز. 9

 به جراحی، شرح عمل را انیو پس از پا ابدیبه عنوان کمک جراح در بخش تخصصی حضور  ودونتال،یمورد جراحی پر کیحداقل  در. 10
  و استاد برساند. ارتخصصییو امضاء دست دییثبت نموده و به تا قیطور دق

  .دیثبت نما ماریمشاوره را در پرونده ب جهیتخصصی را انجام داده و نت يبخش ها ریالزم با سا يخود، مشاوره ها ماریمورد ب در. 11
 و امضاء استاد راهنما دییبوك خود ثبت نموده و به تا در الگ فتیش انیرا در پا يکار فتیش کیانجام شده در  يها تیفعال تمام.12

  .برساند
 
 

  :مطالعهمنابع اصلی 
 

:کتاب  
Carranzaʹs Clinical Periodontology , 13th Edition, chapters 5,14,32, 33, 35, 36, 39, 41, 43,44,47,48, 50, 
52. 

  
 

  ها:ارزشیابی 
  نمره می باشد.) 5( حداکثر مجموع بارم ارزشیابی هاي نظري، در یک واحد عملی، 

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

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

  بارم:  تاریخ:  ندارد پایان دوره:نظري ج) 

  15بارم:  تاریخ:  الگ بوك:)ریکوآرمنت هادر طول دوره (عملی ) د

  5بارم:  تاریخ:  DOPSآزمون دوره: در طولعملی ) ه

  
  
  

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

  :بخشقوانین و مقررات 
  باشد. یم یالزام ییشده توسط معاونت دانشجو نییو پوشش تع  یشده توسط معاونت آموزش هیته کتاتی نصب•
  است. یالزام کسیودانتیبخش پر نیاصول کنترل عفونت بر اساس قوان تیرعا•
  باشد. یم ریامکان پذ کسیودانتیبخش پر رگروهیمد دیدانشجو تنها در صورت صالحد یدر برنامه آموزش یهرگونه جابه جائ•
 ریرود (تأخ یبه شمار م بتیحضور ناکامل  در هر جلسه به عنوان غ ایبوده و عدم حضور  یدر تمام جلسات بخش الزام انیحضور دانشجو•

  )دیآ یبه حساب م بتیو خروج از بخش بدون اجازه از استاد مربوطه غ قهیدق 15از  شیدر حضور در بخش ب
  نمره همان جزء کسر خواهد شد. زانیبه م ینمره عمل 15از  کوارمنت،یر لیصورت عدم تکمدر •
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  :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

 خواهد شد یبه صورت ناتمام تلق یدوره توسط دانشجو، واحد درس یالزم در ط مارانیدر  صورت عدم درمان حداقل تعداد ب
  نمره کسر خواهد شد 1، در بخش حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجهغیبت: 

  :کالس وظایف نماینده شرح

  
  
  

  عملی 3جدول زمان بندي حضور اساتید در بخش  پریو 
  روتیشن دوم  روتیشن اول  ایام هفته

  هفته دوم  ه اولتهف  هفته دوم  اول تههف
  دکتر رستمی      شنبه صبح

  Aدکتر توکلی گروه 
  

  دکتر نقش        شنبه ظهر
  Eدکتر ناصري گروه 

  دکتر فاخران  یکشنبه صبح
دکتر رستمی گروه 

A  

دکتر فاخران                 
  Cگروه  دکتر توکلی

  دکتر نقش
  Dدکتر کیانی گروه 

دکتر فاخران                 
  Bگروه  دکتر توکلی

          یکشنبه عصر
دکتر رستمی                    دوشنبه صبح

  Eدکتر توکلی گروه 
دکتر رستمی                    

  Cدکتر اسدي نژاد گروه 
  

  دکتر کیانی    دوشنبه ظهر
دکتر اسدي نژاد 

  Fگروه 

    

 دکتر ناصري  سه شنبه صبح
دکتر اسدي نژاد 

  Bگروه 

 دکتر کیانی  
  Fدکتر اسدي نژاد گروه 

  

          سه شنبه ظهر
  دکتر ناصري    چهارشنبه صبح

  Dدکتر نقش گروه 
    

          چهارشنبه ظهر
 


