
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 

گاه علوم زپشکی و خدمات بهداشتی و ردمانی گیالن                                                                                                                                                                                                                          دانش
 دانشکده ...........

 واحد عملی 1 :و نوع واحد) نظری/عملی( تعداد واحد عملی 1پریو درس: و شماره نام

 ساعته 4جلسه  8مدت زمان ارائه درس: دکترای عمومی -دندانپزشکی:تحصیلی مقطعرشته و 

 دندانپزشکیدانشکده  محل برگزاری: ندارد نیاز:پیشدروس 

  دکتر اشکان ساالری مسئول برنامه:نام 

  drashkan_salary@yahoo.comآدرس ایمیل:

 
 ف کلی ردس:اهدا
 - آشنایی دانشجویان با بیماریهای رپیودنتال و وسایل رپیودنتال و انجام افز اول ردمان رپیودنتال 

 :ردس اهداف اختصاصی
 -ژژنیویت و رپیودنتیت آشنا شود. رپیودنتال بخصوص دانشجو با بیماریهای 
 -اسد.دانشجو آانتومی رپیودنشیوم شامل لثه آزاد و لثه چسبنده و موکوژژنیوال الین را بشن 
 -.دانشجو وژیگیهای لثه سالم و لثه بیمار را بداند 
 -دانشجو  با طبقه بندی ردگیری فورکا و موبیلیتی دندان آشنا شود 
 -دانشجو با انواع قلم اهی رپیودنتال آشنا شود 

طرح دوره ردوس 



 - دانشجو با اصول جرگیری باالی لثه و زری لثه و تسطیح ریشه آشنا شود 
 - کانیکی  آشنا شوددانشجو با کنترل پالک می
 -دانشجو با کنترل پالک شیمیایی آشنا شود 
 - دانشجو با تیز کردن دستی قلم اهی رپیودنتال آشنا شود 

 

                                                                                                                      عملی 1رپیو جدول زمانبندی اراهئ ربانمه ردس 
 88-89دومنیمسال 

روش اهی  مدرس موضوع جلسه ساعت اتریخ ردیف
 آموزش

کاانت  ام
 مورد نیاز

رصه   ع
 آموزش

1 

ملک دکتر  1آشنایی با رپونده رپیودنتال  11ات  8 89.11.02
دکتر -زاده

دکتر ساالری 
 -خانجانی

 ظهریدکتر 

نمایش  –سخنرانی 
رپسش و  –عملی 
 اپسخ 

کست دندانی و 
اپور  –موالژ 

رپونده  –پوینت 
قلم  –رپیودنتال 

 -اهی رپیودنتال
سنگ اهی تیز 

 کننده

 بخش رپیو

0 
آشنایی با رپونده رپیودنتال  11ات  8 89.11.02

0 
ملک دکتر 
دکتر -زاده

دکتر ساالری 

نمایش  –سخنرانی 
رپسش و  –عملی 
 اپسخ

کست دندانی و 
اپور  –موالژ 

رپونده  –پوینت 

 بخش رپیو



 -خانجانی
 ظهریدکتر 

قلم  –رپیودنتال 
 -اهی رپیودنتال

سنگ اهی تیز 
 کننده

1 

آشنایی با قلم اهی  11ات  8 89.10.4
 1 رپیودنتال

-دکتر ساالری
ملک دکتر 
دکتر  -زاده

-خانجانی
 دکتر ظهری

نمایش  –سخنرانی 
رپسش و  –عملی 
 اپسخ

کست دندانی و 
اپور  –موالژ 

رپونده  –پوینت 
قلم  –رپیودنتال 

 -اهی رپیودنتال
سنگ اهی تیز 

 کننده

 بخش رپیو

4 

قلم اهی آشنایی با  11ات  8 89.10.11
 0 رپیودنتال

-دکتر ساالری
ملک دکتر 
دکتر  -زاده

-خانجانی
 دکتر ظهری

نمایش  –سخنرانی 
رپسش و  –عملی 
 اپسخ

کست دندانی و 
اپور  –موالژ 

رپونده  –پوینت 
قلم  –رپیودنتال 

 -اهی رپیودنتال
سنگ اهی تیز 

 کننده

 بخش رپیو

آشنایی با نحوه جرمگیری  11ات  8 89.10.19 5
 1دستی 

-خانجانیدکتر 
 -ساالریدکتر 

نمایش  –سخنرانی 
رپسش و  –عملی 

کست دندانی و 
اپور  –موالژ 

 بخش رپیو



ملک دکتر 
دکتر  -زاده

 ظهری

رپونده  –پوینت  اپسخ
قلم  –رپیودنتال 

 -اهی رپیودنتال
سنگ اهی تیز 

 کننده

6 

آشنایی با نحوه جرمگیری  11ات  8 89.10.05
 0دستی 

-خانجانیدکتر 
دکتر ملک 

دکتر  -زاده
 -ساالری

 دکتر ظهری

نمایش  –سخنرانی 
رپسش و  –عملی 
 اپسخ

کست دندانی و 
اپور  –موالژ 

رپونده  –پوینت 
قلم  –رپیودنتال 

 -اهی رپیودنتال
سنگ اهی تیز 

 کننده

 بخش رپیو

2 

آشنایی با تیز کردن دستی  11ات  8 88.1.19
 قلم اهی رپیودنتال

-ظهریدکتر 
ملک دکتر 
دکتر  -زاده

 -ساالری
 دکتر خانجانی

نمایش  –سخنرانی 
رپسش و  –عملی 
 اپسخ

کست دندانی و 
اپور  –موالژ 

رپونده  –پوینت 
قلم  –رپیودنتال 

 -اهی رپیودنتال
سنگ اهی تیز 

 کننده

 بخش رپیو

 بخش رپیوکست دندانی و نمایش  –سخنرانی -ظهریدکتر آشنایی با تیز کردن دستی  11ات  8 89.1.05 9



 -ساالریدکتر  0قلم اهی رپیودنتال  
ملک دکتر 
دکتر  -زاده

 خانجانی

رپسش و  –عملی 
 اپسخ

اپور  –موالژ 
رپونده  –پوینت 

قلم  –رپیودنتال 
 -اهی رپیودنتال

سنگ اهی تیز 
 کننده

 

 

منابع اصلی ردس) عنوان کتاب، انم نویسنده، سال و محل انتشار، انم انشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظررد 
 رد صورتی که مطالعه همه کتاب یا  همه مجلدات  آن هب عنوان منبع ضروری نباشد(-این ردس

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

کاانت آموزشی   ام
 پرونده پریودنتال  –قلم های پریودنتال  –پاور پوینت و لپ تاپ و پروژکتور  –دندانی و موالژ  های کست– 

 سنگهای تیز کننده پریودنتال

 

 ارزشیابی:رم مربوط هب هر انحوه ارزشیابی دانشجو و ب



 ֎ الف(  رد طول رتم                                                                                        ب(  اپیان دوره
 ساعت اتریخ نمره روش آزمون

   02 شفاهیامتحان 
    
    

 مقررات و انتظارات از دانشجو: )توسط گروه تعیین می گردد(
 دوره ملزم هب رعایت مقررات آموزشی  هب شرح  زری است:هر دانشجو طی 
 رعایت حسن اخالق و شئوانت اسالمی 
 .دانشجویان باید با رپستار و رپسنل بخش با احترام رفتار کنند 
 -.دانشجویان با روپوش سفید و اتیکت رد بخش حاضر باشند 
 - صبح رد بخش حضور داشته باشند. 8دانشجویان راس ساعت 
 - نباید رد طی ساعات کالس از تلفن همراه استفاده نمایند.دانشجوبان 



 -.دانشجویان تنها می توانند یک غیبت موجه رد طی دوره داشته باشند 


