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

 

 2 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

 

                                    

 سيده محدثه اسدی نژاددکتر ول درس: ئنام مس

 یودنتولوژیپرو  1 نظری پریودنتولوژی واحد دروس پيش نياز:

 1عملی 

 

 3۷۹2۵۵64تلفن و روزهای تماس:

 : Emailآدرس 

 

 هدف کلی درس:

پیش  پریودونتال، های بیماری عالیم تشخیص کلینیکی مهارت فراگیری فراگیری نحوه ی برقراری ارتباط منطقی و مناسب با بیماران و 

 .متوسط پیشرفت با موارد و ابتدایی مراحل در آن آگهی و درمان

 

 اهداف اختصاصی درس:

 

 :شناختی حيطه-1

 

o (...و موقعیت قوام، کانتور، )رنگ، بشناسد را سالم پریودونشیوم بالینی های ویژگی 

o  بدهد افتراق سالم لثه از و بشناسد را ملتهب لثه بالینی عالیم. 

o عالمت مشخصه پریودونتیت ( clinical attachment loss ) بشناسد را. 

o بداند را بیمار پریودونتال معاینه های آیتم. 

o بداند را بیمار پریودونتال چارت و پرونده تکمیل اصول. 

o بداند را...  و دیابت هورمونی، تغییرات قبیل از سیستمیک های بیماری و شرایط ارتباط. 

o  بشناسندوسایل مختلف جرم گیری و موارد استفادۀ هر یک از آنها را. 

o  بشناسد را هریک کاربرد و پالک مکانیکی کنترل متفاوت های تکنیک. 

o ارزیابی نتایج درمان پریودنتال و وضعیت بهداشت دهان بیمار در جلسات  باfollow up آشنا باشد. 

 

 :رفتاری حيطه -2

 

 

o باشند داشته حضور بخش در پاکیزه و مناسب پوشش با ها خانم مورد در و پاکیزه سفید روپوش با همواره. 

 

o .ارتباط مناسب، منطقی و دلسوزانه با بیمار خود برقرار نماید 

o  جلب نمایدسعی کند با گوش دادن به صحبت های بیمار و برقراری رابطه عاطفی با او، اعتماد بیمار را 

o نماید رعایت درستی به را عفونت کنترل اصول بگیرد، قرار درمان یا چارتینگ تحت است قرار که بیماری هر برای. 
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o بدهد انجام دقیق و صحیح طور به را پریودونشیوم معاینه ژنژویت یا پریودنتیت خفیف، به مبتال بیمار 4 مورد در. 

o انجام دهد. یرا به درست ماریب ودونتالیپر نهیمعا یها تمیآ 

o بتواند پروندۀ بخش پریودانتیکس را جهت تعیین ماهیت بیماری )تشخیص( و پیش آگهی بیمار بطور کامل و  فوق، بیمار 4 مورد در

 صحیح پر کند.

o بدهد افتراق درستی به را پریودونتیت و ژنژویت سالم، لثه بتواند فوق، بیمار 4 مورد در. 

o شاخص براساس را ایندکس پالک فوق بیماران برای Oleary نماید ثبت. 

o بدهد آموزش به بیمار را صحیح پالک کنترل تکنیک خفیف، پریودونتیت یا ژنژویت به مبتال بیماران فوق  مورد در. 

o اصولنماید و  انتخاب را مناسب اینسترومنت هدف، دندان آناتومیک موقعیت به توجه با و بشناسد درستی به را دستی اینسترومنتهای 

 .بندد کار به را ها اینسترومنت از استفاده صحیح

o .در انجام جرم گیری زیر لثه و تسطیح سطح ریشه با وسایل دستی مهارت اولیه را بدست آورد 

o نماید فراهم را بیمار دردی بی شرایط صحیح، تکنیک با و مناسب حسی بی داروی با باشد، داشته درد بیمار که صورتی در. 

o کند بررسی را التهابی و تخریبی عالئم تغییرات و پالک کنترل فالوآپ هر در و کرده فالوآپ جلسه یک برای حداقل را بیماران. 

o کند همراهی را بیمار مشاوره انجام در و کرده لحاظ را ها بخش سایر با مشاوره بیمار، درمان طرح در. 

o درمانهای درمان طرح اجرای(بیمار team work)  نماید پیگیری را. 

o .روند درمان بیمار را تا کنترل همه فاکتورهای اتیولوژیک پریودنتال پیگیری نماید 

o کند  تشویق منظم فالوآپ به را بیماران ،1 فاز درمان تکمیل از پس. 

o پیگیری را درمان و روند ارجاع 4 عملی دانشجویان به پریودونتال پیشرفته درمانهای برای را بیماران استاد، نظر تحت لزوم، صورت در 

 .کند

o برساند راهنما استاد امضای به و ثبت الگ بوک در را بخش در شده انجام های فعالیت جلسه، هر پایان در. 

 

 :عاطفی حيطه -3

 

o ملزم بداند بیماران و اساتید پرسنل، منزلت و شان دانشجو خود را به حفظ. 

o بداند عفونت کنترل اصول رعایت به ملزم را خود بیماران، تمام مورد در. 

 در آموزش بهداشت و ایجاد انگیزه برای بیمار احساس مسوولیت داشته باشد.
 

 

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 
Carranzaʹs Clinical Periodontology , 12th Edition 

  

 

 ها:ارزشيابی 

 0بارم: تاریخ: نداریم :الف( ابتدای دوره )آزمون ورودی، ...(

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

 بیمار 4 برای

 نمره 15 بارم: تاریخ:
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 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:

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

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

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

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

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

  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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