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رضتٍ تحصیلی :دًذاًپسضنی

تؼذاد ياحذ

وظری:

ػملی1 :

کارآمًزی:

کاريرزی:

تؼذاد ساػت

وظری:

ػملی43 :

کارآمًزی:

کاريرزی:

کذ درس:

پیص ویاز :پریً ػملی 1

مطقغ تحصیلی :دمترای حرفِ ای
ترم تحصیلی

کارآمًز

کاريرز

سایر

 8یا 9
سایر:

سایر:
مشخصات مسؤل درس
وام ي وام خاوًادگی:دمتر سارا ترابی

رضتٍ تحصیلی :پریَداًتینس

مقطغ تحصیلی :هتخصص پریَداًتینس

رتبٍ ػلمی :استادیار

ضمارٌ تماس:

پست الکتريویکstorabi@zums.ac.ir :

محل کار :داًطگاُ ػلَم پسضنی زًجاى -داًطنذُ دًذاًپسضنی
وام ي وام خاوًادگی مذرس(مذرسان) :دمتر ثورُ مفیل زادُ -دمتر سارا ترابی -دمتر راحلِ رسَل زادُ
وحًٌ برگساری ديرٌ:
حضًری

مجازی

ترکیبی

تاریخ تذيیه طرح درس:
1431/10/4

بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ:
تاریخ
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ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌ:

اهذاف آموزشی
َذف کلی :آضٌائی داًطجَیاى با هباًی ػولی فاز یل درهاى ٍ اًجام فاز یل درهاى بر رٍی حذاقل  2بیوار
 اَذاف اختصاصی (رفتاری) :در پایاى برًاهِ آهَزضی ،اًتظار هی رٍد فراگیر(اى) قادر باضٌذ:
 حیطٍ ضىاختی:


ػالئن ٍ ًطاًِ ّای التْاب لثِ را تطخیص دّذ.



رًٍذ ایجاد بیواری ّای لثِ ٍ ػَاهل هَثر بر آى را بذاًذ.



تَاًایی تطخیص ًَع بیواری پریَدًتال را داضتِ باضذ.



پرٍگٌَز ٍ طرح درهاى ارائِ دّذ.



تَاًایی تطخیص جرم ّای باال ٍ زیر لثِ را داضتِ باضذ.



تَاًایی تطخیص دًذاى ّای دارای درگیری فَرما را داضتِ باضذ.



تَاًایی ارزیابی دًذاى ّا از لحاظ لقی را داضتِ باضذ.



تَاًایی تؼییي رادیَگرافی ّای هَرد ًیاز جْت تطخیص بیواری را داضتِ باضذ.

 حیطٍ ػاطفی:


اخالق حرفه ای را در مواجهه با بیمار رعایت کند.



به اصول کنترل عفونت پایبند باشد.

 حیطٍ رياوی حرکتی:


هؼایٌِ ماهل پریَدًتال را اًجام دّذ.



چارت پریَدًتال را بِ طَر صحیح پر مٌذ.



تَاًایی آهَزش صحیح هسَاك زدى ٍ تویس مردى ًَاحی بیي دًذاًی بِ بیوار را داضتِ باضذ.
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تَاًایی برداضتي جرم تَسط ٍسایل دستی ٍ برٍساش فنیي را داضتِ باضذ.



پالك ایٌذمس بیوار را اًذازُ گیری مٌذ.
ريش َای تذریس:

سخىراوی

پرسص ي پاسخ

ایفای وقص

ومایص ػملی

ضذٌ

بحث گريَی
کارگاٌ آمًزضی

بیمار ضبیٍ سازی

Bedside teaching

سایر( بىًیسیذ):

مًاد ي يسایل آمًزضی:
بیمار ،ست قلم های جرگیری ،وسایل بروساژ
تجارب یادگیری (حیه تذریس):
در هَاقؼی مِ داًطجَ در برداضتي جرم در ًَاحی با آًاتَهی هطنل بِ هطنلی برخَرد مٌذ هذرس در رفغ آى مول مردُ ٍ تنٌیل ّای هَرد
ًیاز را بِ ٍی آهَزش هی دّذ.
ًحَُ  managementدر بیواراى دارای هطنالت سیستویل هثل دیابت یا ّپاتیت
تکالیف یادگیری( بؼذ تذریس):
داًطجَ پرًٍذُ پریَدًتال حذاقل  2بیوار را تنویل مٌذ.
داًطجَ جرهگیری ٍ برٍساش حذاقل  2بیوار را بِ طَر ماهل اًجام دّذ.
داًطجَ  follow upبیواراى خَد را اًجام دّذ.
داًطجَ جْت پرسص ٍ پاسخ در طَل رٍتیطي آهادگی الزم را داضتِ باضذ.
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ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس
اوتظارات :داًطجَیاى با رٍپَش سفیذ ٍ اتینت در بخص حاضر باضٌذ.
داًطجَیاى راس ساػت  8:45در بخص حضَر داضتِ باضٌذ.
مجازَا :یل 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 ٍامسي ّپاتیت  Bرا دریافت مردُ باضٌذ.
اصَل مٌترل ػفًَت را در هَاجِْ با بیوار رػایت مٌٌذ.
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 1.1 :ومرٌ

اوجام تکالیف ػملی ي پريشٌ 14.1 :ومرٌ

امتحان پایان ترم 1 :ومرٌ
سایر مًارد:

جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ:
ضمارٌ

تاریخ

ساػت

جلسٍ

ارائٍ

ارائٍ

ػىًان جلسٍ

مکان ارائٍ

1

تنویل پرًٍذُ ٍ چارت پریَدًتال بیوار اٍل

2

اًجام جرگیری ماهل فل پاییي بیوار اٍل

3

اًجام جرگیری ماهل فل باال بیوار اٍل

4

طَل ترم

8.45 - 12

بخص پریَ

اًجام برٍساش ماهل ّر دٍ فل ٍ آهَزش بْذاضت بیوار اٍل

5

تنویل پرًٍذُ ٍ چارت پریَدًتال بیوار دٍم

6

اًجام جرگیری ماهل فل پاییي بیوار دٍم

7

اًجام جرگیری ماهل فل باال بیوار دٍم

8

اًجام برٍساش ماهل ّر دٍ فل ٍ آهَزش بْذاضت بیوار دٍم

9

امتحان پایان ترم 31/10/11 :
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مذرس (مذرسان)

دمتر ترابی
دمتر مفیل زادُ
دمتر رسَل زادُ

