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 دوذاوپسضکی  / مرکسداوطکذٌ

 پریً داوتیکسگريٌ آمًزضی: 

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 دوذاوپسضکی / مرکس آمًزضی درماوی:داوطکذٌ 2پریَ ًظری  ػىًان ياحذ درسی:

 دًذاًپسضکی رضتٍ تحصیلی: وظری ياحذ درسی: وًع

 دکترای حرفِ ای مطقغ تحصیلی: کاريرزی: کارآمًزی: ػملی: 1وظری: تؼذاد ياحذ

 سایر کاريرز کارآمًز ترم تحصیلی کاريرزی: کارآمًزی: ػملی: 11وظری:        تؼذاد ساػت

     1 1پریً وظری پیطىیاز:   کذ درس:

 سایر: سایر:

 مشخصات مسؤل درس

 پریَداًتیکس رضتٍ تحصیلی: راحلِ اخَاى رسَل زادُ وام ي وام خاوًادگی:

 استادیار رتبٍ ػلمی: هتخصص پریَداًتیکس مقطغ تحصیلی:

 پست الکتريویک: 09125269624 تماس: ضمارٌ
R.rasoolzadeh@zums.ac.ir 

 داًطکذُ دًذاًپسضکی -داًطگاُ علَم پسضکی زًجاى   محل کار:

 دکتر هرین بابایی -رسَل زادُ دکتر راحلِ -دکتر سارا ترابی -دکتر ثورُ کفیل زادُ  :(ان)مذرسوام ي وام خاوًادگی مذرس

 بازوگری بر اساس ویاز جامؼٍ: :تاریخ تذيیه طرح درس وحًٌ برگساری ديرٌ:

 ضمارٌ جلسات بازوگری ضذٌ: تاریخ  11/11/71 ترکیبی مجازی حضًری
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 اهذاف آموزشی

  َذف کلی:

 ارتباط ّوچٌیي آضٌا ضَد ٍ  ّا آى درهاى عرح ٍ تطخیص ٍ بالیٌی ،تظاّرات پریَدًٍتال ّای بیواری  اًَاع بٌذی عبقِ با یاى داًطجَآضٌایی 

 ضٌاساًذُ ضَد.  داًطجَیاى بِ بیواراى ایي در درهاًی هالحظات ٍ  پریَدًٍتال هطکالت با سیستویک ّای بیواری

 :)قادر باضٌذ: (اى)رٍد فراگیر ، اًتظار هیبرًاهِ آهَزضی در پایاى اَذاف اختصاصی )رفتاری 

 :حیطٍ ضىاختی  

 آضٌا ضَد ٍ اًَاع بیواری ّا را تطخیص دّذ.با تقسین بٌذی بیواریْای پریَدًتال 

 تَضیح دّذ.را داضتِ باضذ ٍ بتَاًذ آى را  پیص آگْی ٍ عرح درهاىتَاًایی تعییي 

 را بذاًذ. هْاجن ٍ هسهي َدًتیتدرهاى اًَاع پری 

 را داضتِ باضذ. خصَصیات بالیٌی ٍ ّیستَپاتَلَشیکی بیواریْای پریَدًتالی حادتَاًایی تعییي 

 را ًام ببرد.ٍ علل ایجاد آى  را داضتِ باضذ  ضٌاخت خصَصیات بالیٌی ٍ ّیستَپاتَلَشیکی افسایص حجن لثِ  تَاًایی

 را داضتِ باضذ ٍ درهاى آى را هطخص کٌذ. سیستویک ّای بیواری اب هرتبظ پریَدًٍتیت تطخیص تَاًایی 

 را بذاًذ. درهاًْای ضذ هیکرٍبی اًَاع 

 

 :حیطٍ ػاطفی 

 تَجِ بِ استاد در حیي تذریس ٍ تورکس بر هغالب درس

 :حیطٍ رياوی حرکتی 

 تَاًایی پاسخ بِ سَاالت هَضَع درسی در اًتْای جلسِ 

 

 ريش َای تذریس:

                                                                                                                                                                        بحث گريَی                                                                                                                                                                        پرسص ي پاسخ                                                                                                                                                                                                                               سخىراوی
ضبیٍ سازی  بیمار                                                                                                       کارگاٌ آمًزضی                                                                                                                 ومایص ػملی                                                                                                                                                                                                                        ایفای وقص

                                  Bedside teaching                                                                                             ضذٌ            
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 مًاد ي يسایل آمًزضی:

 بَرد ٍایت، ٍیذئَپرٍشکتَر، یٌتپاٍرپَ

 تجارب یادگیری )حیه تذریس(:

 ًکتِ اّویت داًطجَ برای هثال عٌَاى بِ ضَد. استفادُ یابذ، افسایص ٍی عالقِ تَجِ ٍ کِ صَرتی بِ فراگیر رّي در اًگیسُ ایجاد ّای رٍش از

 .ضَد زدُ کاربردی هثال َرتص بِ ًکتِ هغلب ًَع بِ تَجِ با یا ٍ گردد بیاى پاسخ ٍ پرسص صَرت درسی بِ

 

 تکالیف یادگیری) بؼذ تذریس(:

 ٍ در هباحث گرٍّی هطارکت ًوایذ.آهادگی الزم را داضتِ باضذ. جلسِ درسی  داًطجَ  جْت پرسص ٍ پاسخ در عَل

 ضًابط آمًزضی ي سیاست َای مذرس

 .حضَر داضتِ باضٌذ کالس درسدر 7:30داًطجَیاى راس ساعت  اوتظارات:

 .داضتِ باضذ غیبت هَجِ در عَل دٍرُتعذاد جلسات ،17/4داًطجَ هی تَاًذ بِ تعذاد :مجازَا

  استفادُ از تلفي ّوراُ درکالس، خرٍج غیرهَجِ ازکالس ،  محذيدیتُا:

 

 (:/بالیىی/ػرصٍ/آزمایطگاَیػملیَای ایمىی )دريس تًصیٍ

 

 فُرست مىابغ درسی:

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

 مطاَذٌ ػملکرد

 )چک لیست( 

 مصاحبٍ 

 ) ضفاَی(
 آزمًن کتبی

  

 ػیىی تطریحی

گستردٌ 

 پاسخ

 کًتٍ پاسخ

* 

 چىذ گسیىٍ ای

* 
 جًرکردوی

 صحیح / غلط

* 

  نمره(: 02بارم بنذی نمره ) از 

 می باشذ(. 20برابر ،02) نمره قبولی از    

 حضًر ي غیاب کالسی: 

 تا حذاکثر یک ًورُ

 مطارکت کالسی:

 ًورُ 1ًورُ اضافی تا 
  ي پريشٌ: ػملی اوجام تکالیف

 17 امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم: کًئیس:

 :مًارد سایر
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 :جذيل زماوی ارائٍ بروامٍ

ضمارٌ 

 جلسٍ

ريش 

 ارائٍ

 تاریخ

 ارائٍ 

ساػت 

 ئٍ ارا

مکان 

 ارائٍ
 مذرس )مذرسان(  ػىًان جلسٍ 

 دکتر بابایی تعریف َ طبقً بىذی بیماری ٌای پریُدوتال  30/7 26/6/97 سخٌراًی 1

 دکتر ترابی عالئم بالیىی ژوژیُیت  30/7 2/7/97 سخٌراًی 2

ومای بالیىی، تشخیصص اتیُلُژی پریُدوتیت   30/7 9/7/97 سخٌراًی 3

 مسمه
 دکتر ترابی

ومای بالیىی، تشخیصص اتیُلُژی پریُدوتیت   30/7 16/7/97 سخٌراًی 4

 مٍاجم
 دکتر بابایی

دکتر کفیل  بیماری ٌای پریُدوتال وکرَزان  30/7 23/7/97 سخٌراًی 5

 زادي

 درمان بیماری ٌای پریُدوتال وکرَزان  30/7 30/7/97 سخٌراًی 6

 

دکتر کفیل 

 زادي

َ طرح درمان بیماری ٌای پرَگىُز   30/7 7/8/97 سخٌراًی 7

 پریُدوتال
 دکتر بابایی

non surgicalدرمان   30/7 14/8/97 سخٌراًی 8 بیماری ٌای پریُدوتال   دکتر ترابی 

بیماری ٌای حاد لثً ای ،آبسً ٌای   30/7 21/8/97 سخٌراًی 9

 پریُدوتال َ درمان آن
 دکتر بابایی

کفیل  دکتر افسایش حجم لثً  30/7 28/8/97 سخٌراًی 10

اديز  

دکتر کفیل  درمان افسایش حجم لثً  30/7 5/9/97 سخٌراًی 11

 زادي

ومای بالیىی، تشخیصص اتیُلُژی َ درمان   30/7 12/9/97 سخٌراًی 12

 پریُدوتیت مرتبط با بیماری سیستمیک

 

دکتر رسُل 

 زادي

ومای بالیىی، تشخیصص اتیُلُژی َ درمان   30/7 19/9/97 سخٌراًی 13

ت مرتبط با بیماری سیستمیک پریُدوتی  

 

 رسُلدکتر 

 زادي

 رسُلدکتر  تاثیر عفُوت پریُدوتال بر سالمت سیستمیک  30/7 26/9/97 سخٌراًی 14

 زادي

درمان آوتی میکرَبیال در اوُاع بیماری   30/7 3/10/97 سخٌراًی 15

 ٌای پریُدوتال
 دکتر ترابی
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 دکتر ترابی Periodontal medicine  30/7 10/10/97 سخٌراًی 16

  امتحان  30/7   17

       تاریخ امتحان پایان ترم:                   تاریخ امتحان میان ترم:  18

 


