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کاريرز

سایر
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محل کار :داًطگاُ علَم پسضکی زًجاى -داًطکذُ دًذاًپسضکی
وام ي وام خاوًادگی مذرس(مذرسان) :دکتر ثورُ کفیل زادُ -دکتر سارا ترابی -دکتر راحلِ رسَل زادُ
وحًٌ برگساری ديرٌ:
حضًری

مجازی

ترکیبی

تاریخ تذيیه طرح درس:
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بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:
تاریخ
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ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌ:

اهذاف آموزشی

َذف کلی:
آشنائی دانشجویاى با هبانی فاز اول درهاى پریودنتال
 اَذاف اختصاصی (رفتاری) :در پایاى برًاهِ آهَزضی ،اًتظار هی رٍد فراگیر(اى) قادر باضٌذ:
 حیطٍ ضىاختی:


با انواع بیواری های پریودنتال شاهل ژنژیویت و پریودنتیت و  ....آشنا شود



با آناتوهی پریودنتشیوم شاهل لثه آزاد ،لثه چسبنده ،خط هوکوجینجیوال آشنا شود



لثه سالن از لثه بیوار و ویژگی های لثه بیوار را تشجیص دهد



با طبقه بندی هربوط به درگیری های فورکا اشنا شود



با انواع گریدهای هربوط به هوبیلیتی دنداى آشنا شود



با انواع قلن های پریودنتال آشنا شود



با اصول جرمگیری باالی لثه و زیر لثه و root planningآشنا شود



با روش های کنترل پالک هکانیکی آشنا شود

 حیطٍ ػاطفی:


اخالق حرفه ای را در هواجهه با بیوار رعایت کند



به اصول کنترل عفونت پایبند باشد

 حیطٍ رياوی حرکتی:


ًحَُ صحیح پرٍبیٌگ بر رٍی ّن گرٍّی خَد اًجام دّذ



هحذٍدُ لثِ آزاد ،چسبٌذُ ٍ خط هَکَجیٌجیَال بر رٍی ّن گرٍّی خَد تعییي کٌذ
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چارت پریَدًتال بر رٍی ّن گرٍّی ّا تکویل کٌذ



ایٌذکس پالک دًذاًی  O'learyرا رٍی ّوگرٍّی خَد هحاسبِ کٌذ



ًحَُ در دست گرفتي قلن ّای پریَدًتال را یاد بگیرد



اًَاع رست ّای داخل دّاًی ٍ خارج دّاًی بر رٍی ّوگرٍّی ّا را بکار ببرد



جرم ّای باالی لثِ ٍ زیر لثِ بر رٍی ّوگرٍّی ّا را بردارد



 root planngبر رٍی ّوگرٍّی ّا اًجام دّذ



برٍساش بر رٍی ّوگرٍّی ّا اًجام دّذ

ريش َای تذریس:
سخىراوی

پرسص ي پاسخ

ایفای وقص

ومایص ػملی

ضذٌ

بحث گريَی
کارگاٌ آمًزضی

Bedside teaching

سایر( بىًیسیذ):

مًاد ي يسایل آمًزضی:
کست های دندانی ،هوالژ ،اسالید ،کتاب
تجارب یادگیری (حیه تذریس):
اصالح و رفع اشکاالت مربوط به نحوه قلم گرفتن و جرمگیری دانشجویان
تکالیف یادگیری( بؼذ تذریس):
داًطجَ پرًٍذُ پریَدًتال را رٍی ّوگرٍّی خَد تکویل کٌذ
داًطجَ ًحَُ صحیح جرهگیری دستی باالی لثِ ٍ زیر لثِ را اًجام دّذ
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بیمار ضبیٍ سازی

داًطجَ بر رٍی ّوگرٍّی خَد برساش اًجام دّذ

ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس
اوتظارات :داًطجَیاى با رٍپَش سفیذ ٍ اتیکت در بخص حاضر باضٌذ
داًطجَیاى راس ساعت  8::8در بخص حضَر داضتِ باضٌذ
مجازَا :یک غیبت هَجِ در طَل دٍرُ هجاز هی باضذ
محذيدیتُا :استفادُ از تلفي ّوراُ در بخص ،خرٍج غیرهَجِ از بخص
تًصیٍَای ایمىی (دريس ػملی/آزمایطگاَی/بالیىی/ػرصٍ):
داًطجَیاى ٍاکسي ّپاتیت  Bرا دریافت کردُ باضٌذ
اصَل کٌترل عفًَت را در هَاجِْ با بیوار رعایت کٌٌذ
فُرست مىابغ درسی:

1 -Newman M, Takei H, Carranza F. Clinical Periodontology 11 th ed New York.W.B
Saunders, 2015.

روش ارزیابی:
مطاَذٌ ػملکرد

مصاحبٍ

(چک لیست)

( ضفاَی)

آزمًن کتبی
تطریحی





گستردٌ
پاسخ

ػیىی

کًتٍ پاسخ

4

چىذ گسیىٍ ای

جًرکردوی

صحیح  /غلط

بارم بنذی نمره ( از  02نمره):
( نمره قبولی از  ،02برابر  20می باشذ).
حضًر ي غیاب کالسی 0 :نمره اوجام تکالیف ػملی ي پريشٌ14 :ومرٌ
امتحان پایان ترم 5 :ومرٌ
سایر مًارد:

جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ:
ضمارٌ
جلسٍ

ريش ارائٍ

ساػت
ارائٍ

ػىًان جلسٍ

مکان ارائٍ

1

آضٌایی با پرًٍذُ پریَدًتال

1

تکویل پرًٍذُ پریَدًتال

3

تکویل پرًٍذُ پریَدًتال

:

سخٌراًی

8

دهًَستریطي

8::8-11

بخش پریو

آضٌایی با ًحَُ جرهگیری دستی ( رٍی کست دًذاًی)

6
7

آضٌایی با ًحَُ جرهگیری دستی (رٍی بیوارضبیِ سازی ضذُ)

8

آضٌایی با ًحَُ اًجام برٍساش

9

دکتر کفیل زادُ

اضٌایی با اًَاع قلن ّای پریَدًتال ٍ کاربرد آًْا
آضٌایی با ًحَُ جرهگیری دستی (رٍی بیوار ضبیِ سازی ضذُ)

تاریخ امتحان پایان ترم:

مذرس (مذرسان)

1497/12/11
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دکتر ترابی
دکتر رسَل زادُ

