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 ھای بیماری انواع ھیستولوژیک و پاتوژنز بالینی، عالیم و نرمال پریودونشیوم آناتومی با دانشجو آشنایی هدف کلی درس:

  پریودونتیت) و (ژنژویت پریودونتال
  
  

  اهداف اختصاصی درس:

  :شناختی حیطھ -1
  

  :دانشجو
o لثھ، ھیستولوژیک و کلینیکی ھای ویژگی و اجزاء ، آناتومی PDL بشناسد را سمنتوم و ،استخوان.  
o بشناسد را نرمال پریودونشیوم بالینی یمعال. 
o  تفاوت پریودنشیوم را در بالغین و کودکان بشناسد و فرایندaging .را در پریودنشیوم بشناسد  
o بشناسد را پریودونتال ھای بیماری پاتوژنز.  
o بشناسد پرودونتال ھای بیماری پاتوژنز در را سایر فاکتورھای مستعد کننده  اھمیت و بداند را جرم و پالک ساختار.  
o بشناسد را پریودونتال پاتوژنز در میکروبی ھای کمپلکس انواع و پریودونتال ھای بیماری میکروبیولوژی.  
o بشناسد را پریودونتال ھای بیماری مختلف انواع ھای نشانھ و عالئم. 
o را بشناسد. اثر بیماریهاي پریودنتال بر بیماري سیستمیک و نیز اثر بیماري سیستمیک بر بیماریهاي پریودنتال 

o  را بشناسد آنهاوسایل و اصول کاربرد 

o و روشھای مختلف ان را بداند اهمیت کنترل پالك. 

o و اندیکاسیون تجویز انھا را بداند.اشنا بوده  با انواع خمیردندانها و دهانشویه ها 

  

  
  :رفتاری حیطھ -2

  .بدھد افتراق پریودونتیت و ژنژویت ازرا  نرمال پریودونشیوم باید دانشجو
  

  :عاطفی حیطھ - 2
  

o بداند کالس ھای بحث در فعال شرکت و کالس در حضور بھ ملزم را خود.  
o نماید درک را آن اھمیت و داده نشان توجھ پریودونتیت و ژنژویت از نرمال پریودونشیوم افتراق بھ.  
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  :مطالعهمنابع اصلی 
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  .هفدهم واحد می باشد چهارحداکثر مجاز معادل  
  نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ترتیب، به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه،  

  
   



 

٣ 
 

  

  

محل: ..............      ................. ....................  نیمسال: درسجدول زمان بندي کالس ها ي     
  روز:  ........   ساعت:  ........

  نوع جلسه: مدرس عنوان تاریخ جلسه
  انالین
  افالین

ماژول جلسات 
  افالین:
  تکلیف
  آزمون
  گفتگو

 منابع

1 29  /6  /
99 

 The Historical - نیانال  دکتر بیرنگ  مقدمه و تاریخجه پریودنتولوژي
Background of 
Periodontology 

2 5  /7  /
  دکتر بهفرنیا  پریودنشیوم نرمال (لثه) 99

 Carranzaʹs - نیانال
Clinical 

Periodontology , 
12th Edition, 

chapter 3 
3 12  /7  /

 PDLپریودنشیوم نرمال  99
دکترمحمد 

  یتوکل

 Carranzaʹs - نیانال
Clinical 

Periodontology , 
12th Edition, 

chapter 3 
4 19  /7  /

  دکتر ناصري  سمان و استخوان آلوئول 99
 Carranzaʹs - نیانال

Clinical 
Periodontology , 

12th Edition, 
chapter 3 

5 3  /8  /
99 

پریودنشیوم در کودکان و 

 agingسالمندان/ فرایند 

مهرنوش  دکتر 

  یتوکل

 Carranzaʹs - نیانال
Clinical 

Periodontology , 
12th Edition, 

chapter 5 
6 10  /8  /

  التهاب لثه و نماي بالینی آن 99
دکتر اسدي 

  نژاد

 Carranzaʹs - نیانال
Clinical 

Periodontology , 
12th Edition, 

chapter 18 
7 17  /8  /

  میکروبیولوژي پریودنتال 99
دکتر محمد 

  توکلی

 Carranzaʹs - نیانال
Clinical 

Periodontology , 
12th Edition, 

chapter 8 
8 24  /8  /

99 
نقش ایمونولوژي و ژنتیک در 

  )1پاتوژنز بیماري پریودنتال (
  دکتر یقینی

 Carranzaʹs - نیانال
Clinical 

Periodontology , 
12th Edition, 
chapter 7,9 

9 1  /9  /
99 

در  کیو ژنت يمونولوژینقش ا

  )2( ودنتالیپر يماریپاتوژنز ب
  دکتر یقینی

 Carranzaʹs - نیانال
Clinical 

Periodontology , 
12th Edition, 
chapter 7,9  



 

۴ 
 

 رفرنس مشخص شده براي هر جلسه پیش مطالعه براي هر جلسه:
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