
 

 

 سید منیردکتر  روزانه سفرم طرح در

 

 

 اصول معاينه و تشكیل پرونده: موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2پریو  عنوان درس:  جلسه اول جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی: آشنايی دانشجوبا اصول معاينه و تشكیل پرونده در بیماران پريودنتالهدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

 ارزيابي كلي بيمار

 تاريخچه پزشكي  

 تاريخچه دندانپزشكي  

 معاينه دندان ها  

 معاينه پريودنشيم  

 ثبت پريودنتال  

 ارزيابي راديوگرافيك  

 

براساس پرسشنامه كتبيي تاريخچيه پزشيكي را    

 بطور كامل ثبت نمايد.  

تظييياهراه دهييياني د پريودنتيييال بيماري يييا    

درس براسياس رفيرنو د    %06سيستميك را تا 

 پيش نياز بيماري ا  دهان بتواند بيان كند.  

مالحظيياه صييات د ييت درمييان دندانپزشييكي   

بيماران دارا  مشكل سيستميك را بطيور كاميل   

 بداند.  

 د ت مشادره با پزشك معالج بيمار اقدام نمايد.  

براساس موارد درصواستي در پردنده بيميار بيه   

 ثبت دضعيت لثه د دندان اقدام نمايد.

بيمار بطور كامل اقيدام   Chartingثبت نسبت به 

 نمايد.  

 قادر به گرفتن پالك ايندكو از بيمار باشد.  

راديوگرافي د آزمايشاه البراتيوار  الزم بيرا    

 بشناسد.   %06بيمار را تا 

قادر به تفسير راديوگرافيك براساس رفرنو تيا  

 باشد.   06%

 

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

 راد افشاردکتر روزانه سفرم طرح در
 

ی پريودنتال و عالئم و نشانه های بیماری های طبقه بندی بیماريها موضوع درس: دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2پریو  عنوان درس: ومد جلسه شماره:

 پريودنتال

 تدوين کننده: گروه آموزشی: آشنايی دانشجويان با طبقه بندی بیماريهای پريودنتال و عالئم و نشانه های بیماری های پريودنتال هدف کلی درس:

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

بيماي ييا  لثييه بمييرتب  بييا   

پالك دنيداني د ييير ميرتب     

 با پالك دنداني( 

نتييييييت ب ميييييزمن د  پريود

 م ادم( 

پريودنتيت به عنيوان تظياهر   

 بيماري ا  سيستميك  

بيماري يييييا  پريودنتيييييال 

 نكردزان

ضايعاه د شراي  تكاملي يا 

 اكتسابي  

 

دديدترين تقسيم بنيد   بيماري يا    

پريودنتال را طبق كتاب كارانزا بيان 

 كند.  

بيماري ا  لثه مرتب  با پالك دنداني 

دنداني را طبق د يير مرتب  با پالك 

 كتاب كارانزا ليست نمايد.  

بيماري ييا  لثييه بييا منشيي  صييات    

باكتريال، ديردسي، ژنتيكي را بييان  

 نمايد.  

طبقيه بنيد  پريودنتييت طبيق كتياب      

 كارانزا را ليست نمايد.  

عالئم پريودنتيت مزمن د م ادم را 

 توضيح دهد.  

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

 روديعتیدکت روزانه سفرم طرح در                                                                                                                                

 تشخیص و تفسیر راديوگرافی در پريو: موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2پریو  عنوان درس: سوم جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی: آشنايی دانشجو با  اصول تشخیص و تفسیر راديوگرافی در پريوهدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس س:فعالیت های قبل از تدري

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

نمييييييا  راديييييييوگرافي 

 دنشيوم نرمال پريود

تغييييراه راديييوگرافي در  
Periodontitis   

تغيييير نمييا  راديييوگرافي 

 در كريتر 

تغييرنما  راديوگرافي در 

   فوركا درگير  ناحيه

تغييييراه راديييوگرافي در  

پريوددنتييييييت م يييييادم 

 موضعي  

تغييييراه راديييوگرافي در  

 تردما  اكلوژن  

تغييييراه راديييوگرافي در  

 بيماري ا  اسكلتال 

گرافي ييا  پيشييرفته  راديو

 در پريوددنتولوژ   

نما  رادييوگرافي پريوددنشييوم   

نرمييال را مطييابق كتيياب كييارانزا  

 توضيح دهد. 

تغيييييييراه رادييييييوگرافي را در 

Periodontitis  مطييييابق كتيييياب

 كارانزا بيان كند. 

نميييا  رادييييوگرافي كرليتييير د   

درگييير  ناحيييه انشييعاب ريشييه، 

آبسه پريوددنتال د پريوددنتييت  

م موضيييعي د تردميييا   م ييياد

اكلييوژن را طبييق كتيياب مرديي     

 توضيح دهد. 

تغييراه رادييوگرافي فكيين را در   

 بيماري ا  اسكلتال ليست نمايد. 

راديوگرافي بيمياران پريوددنتيال   

 را تفسير نمايد. 

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 یقهدق 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

 سید منیردکتر  روزانه سفرم طرح در                                                                                                              

   پروگنوز و طرح درمان: موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: ینظر 2پریو  عنوان درس: چهارم جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی: طرح درمان در پريو –پیش آگهی  –آشنايی دانشجو با اصول تشخیص هدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اف جزئیاهدرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

 تشخيص كلينيكي ژنژيويت

 تشخيص كلينيكي پريوددنتيت  

 تعريف پيش آگ ي 

 تعيين پيش آگ ي 

  ي تك دندان پيش آگ

فاكتورهيييا  مييي ثر در پييييش 

 آگ ي 

 مراحل طرح درمان 

Preliminary phase 

 ب فاز يك درمان(

Surgical Phase  بفييياز دد

 درمان(

Restorative Phas   ب فاز سيه

 درمان(

Maintenance-Phase  بفييياز

 چ ار درمان( 

 تشريح طرح درمان برا  بيمار  

 

باتودييه بييه ماتوييياه پردنييده د    

ينيكي د بتواند نوع بيمار  معاينه كل

 تشخيص دهد.   %06را تا 

فاكتورها  م ثر در پيش آگ ي تيك  

دنييدان را براسيياس رفييرنو ارائييه  

 ليست نمايد.   %06شده تا 

فاكتورها  م ثر در پيش آگ ي كلي 

 ليست نمايد.   %06بيمار را تا 

مراحييل طييرح درمييان را براسيياس  

تقييدم د تيي صر درميياني براسيياس    

 كر نمايد.  ذ %06رفرنو تا 

را بيير  Iدرمان ييا  مربييو  بييه فيياز 

 ذكر نمايد. %06اساس رفرنو تا 

قادر باشد باتوده به نوع بيميار  د  

رفرنو ارائه شده نيياز بيه دراحيي    

 را تشخيص دهد.  

اهميييت فيياز نر دارنييده درمييان را   

 براساس رفرنو توضيح دهد.    

 دوم شناختی

 

 

شرکت فعال در کالس و مشارکت در 

 بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 



 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

 عاشوریدکتر  هروزان سفرم طرح در                                                                                                                           

 اصول جرمگیری و اينسترومنیتشن: موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2پریو  عنوان درس: پنجم جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی: قلم های دستی پريوآشنايی دانشجويان با هدف کلی درس: 

 الیت های بعد از تدريسفع  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

 معرفي درس 

 طبقه بند  دسيال پريودنتال 

 نتالپردب پريود

 اسكيلرها  پريودنتال

 كوره ها  پريودنتال

 دسايل سونيك د ادلتراسونيك 

 ابزارها  تميز كننده د پاليش كننده

 دسترسي بموقعيت پزشك د بيمار(  

دضعيت دسايل كاربتيز يا كند بيودن  

 دسايل( درم گير  

تميز نر داشتن ماي  كار حين ديرم   

 گير  د ت تشخيص د ديد ب تر  

ن كار د ت پيشيرير   ثباه دسيله حي

 از آسيب به نسوج اطراف  

فعال بيودن دسييله براسياس قيوانين     

مرتب  با دارد كردن دسيله به داصيل  

 سالكوس د سطوح مختلقه دنداني

اينستردمنت ها  پريودنتال را بشناسد د طبقه 

 بند  آن ا را توضيح دهد.

طرز كار صايح با اينستردمنت ها  پريودنتال 

 را بداند 

ونيك د ادلتراسونيك را بشناسد د دسايل س

 طرز كار آن ا را توضيح دهد. 

ابزارها  تميز كننده د پاليش كننده بشناسد د 

 طرز كار آن ا را توضيح دهد.

طرز نر يدار  دسيايل در دسيت د اسيتفاده از      

تكيه مناسب د ت كاركردن مناطق مختلف دهان 

را بد ت دلوگير  از تردمياتيزه شيدن . نسيوج    

 ضيح دهد.دهان( تو

 كاربرد هر دسيله را در دايراه صودش بيان كند.

از كندد تيزبودن دسيله آگاهي داشيته د بتوانيد   

 ردش تيز كردن را توضيح دهد.

 از صات كار در پايان درم گير  مطل   باشند

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

 عاشوریدکتر روزانه سفرم طرح در                                                                                                             

 روشهای جرم گیری و تسطیح سطح ريشه: موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: عداد واحد:ت نظری 2پریو  عنوان درس: ششم جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی: در پريو روشهای جرم گیری و تسطیح سطح ريشهآشنايی دانشجو با هدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیلب )رئوس مطا
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

كالكولوس د ناوه تشكيل د 

نقش آن ا در ايجياد بيميار    

 ها  پريودنتال  

هييا در  ناييوه كيياربرد قلييم 

 rootد  Scalانجييييييام 

planning 
موقعييييييييت ، صيييييييايح 

دندانپزشييك در ارتبييا  بييا  

بيرا    scalبيماري ا  انجام 

 راندمان بيشتر  

نر دار  صيايح از قليم هيا    

د ييت دلييوگير  از اتييالف  

دقييت د صييدماه دسييمي   

 بيمار د دندانپزشك  

 

تعريف درم د تفاده بين درم ها  

 زير لثه ا  د فيو  لثيه ا  را بتوانيد   

 بيان كند.  

درم ها  فو  لثه ا  د زيير لثيه ا    

 شناصته د تفاده آن ا را تعيين كند. 

تعريييف د اهييداف دييرم گييير  د    

صاف كيردن سيطح ريشيه را بييان     

كند د ناوه حصول به آن را بتوانيد  

 ارزيابي كند.  

د  Scalم ييياره هيييا  الزم د يييت 

Root planning    را بدانيد د بتوانيد

 آن ا را بكار گيرد.

ده بييين قلييم هييا  دسييتي د    تفييا

ادلتراسونيك را بتواند بيان نموده د 

 كاربرد آن ا را بداند. 

 

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

 راد افشاردکتر روزانه سفرم طرح در                                                                                                             

   ترومای ناشی از اکلوژن: موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2پریو  عنوان درس: هفتم جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی:   ترومای اکلوژنآشنائی با س: هدف کلی در

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -هرسان -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

 تعريف تردما  اكلوژن  

 انواع تردما  اكلوژن

مراحييل پاسييف بييافتي بييه    

 افزايش نيردها  اكلوزالي  

نقييش تردمييا  اكلييوژن در  

 پيشرفت پريودنتيت  

عاليييييييييم كلينيكييييييييي د 

راديييييوگرافيكي تردمييييا   

 اكلوژن    

 

 .  تردما  اكلوژن را تعريف نمايد

انواع تردما  اكلوژن را طبيق كتياب   

 كارانزا توضيح دهد.  

مراحييل پاسييف بييافتي بييه افييزايش   

 نيردها  اكلوزالي را ليست نمايد.  

تغييراه ايجاد شده در مراحل آسييب  

، تييرميم د سييازگار  را طبييق كتيياب  

 توضيح دهد.   %06كارانزا به ميزان 

نقش تردما  اكلوژن را در پيشرفت 

 دهد.   پريودنتيت توضيح

عالييييم كلينيكيييي د رادييييوگرافيكي  

تردمييا  اكييوژن را مطييابق كتيياب   

 مرد  توضيح دهد.  

 

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

 وديعتیدکتر روزانه سفرم طرح در                                                                                                                      

ودرمان بیماران با بیماری  نقش کمبودهای تغذيه ای در پريو :موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2پریو  عنوان درس: هشتم جلسه شماره:

 سیستمیک

 تدوين کننده: گروه آموزشی: با اثرات متقابل بیماری های سیستمیک و بیماری های پريودنتالآشنايی دانشجو هدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 ی:هدف های رفتار

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

 اصتالاله يدد دردن ريز

 اصتالاله هماتولوژيك

 اصتالاله سيستم ايمني

استرس د اصتالاله دسيمي  

 رداني –

 اثراه تغذيه ا 

 ساير شراي  سيستميك

دانشجو بتواند اصتالاله ييدد دردن  

 ريز را توضيح دهد

دانشيييييجو بتوانيييييد اصيييييتالاله   

 هماتولوژيك را بيان كند

دانشييجو بتوانييد اصييتالاله سيسييتم  

 ايمني را شرح دهد

دانشييجو بتوانييد نقييش اسييترس د   

رداني را توضيح  –اصتالاله دسمي 

 دهد

دانشيجو بتوانييد اثييراه تغذيييه ا  را  

 يح دهدتوض

دانشيييجو بتوانيييد سييياير شيييراي   

 سيستميك را بيان كند

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

 سید منیردکتر روزانه سفرم طرح در                                                                                                         

   کورتاژلثه و ترمیم آن: موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2پریو  عنوان درس: نهم جلسه شماره:

 تدوين کننده: روه آموزشی:گ   کورتاژآشنايی دانشجو با  اصول هدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیابی و فعالیت های تكمیلیشیوه ارز

 كورتاژ لثه اي 

 فلسفه كورتاژ

 كورتاژداستتيك  

 موارد كاربرد  

 ردش ها

 سايرتكنيك ها 

ترميم بعد از ديرم گيير  د   

 كورتاژ

تظيياهراه كلينيكييي بعييد از   

 درم گير  د كورتاژ

  

انجام كورتياژ لثيه د طبيق كتياب     

 بيان كند. %06كارانزا به ميزان 

ژ را باتوديه  فرآيند اعميال كورتيا  

 %06به كتياب كيارانزا بيه مييزان     

 ليست نمايد. 

  
 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

 وديعتیدکتر روزانه سفرم طرح در                                                                                                              

 2و 1 بیماريهای هیپرپالستیک لثه: موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2پریو  عنوان درس: و ياز دهم دهم جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی: بیماريهای هیپرپالستیک لثه و طرح درمان های آنهاانشجو با د آشنايیهدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 سنحوه ارائه در طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

 افزايش حجم ها  آماسي 

افزايش حجم ها  ناشيي از  

 دارد

 افزايش حجم ها  ناشناصته 

افزايش حجم ها  همراه بيا  

 بيماري ا  سيستميك  

 افزايش حجم نئوبالستيك 

 افزايش حجم ها  كاذب

 

هييا  آماسييي لثييه را  افييزايش حجييم

 بشناسد د تفكيك كند.  

افييزايش حجييم ناشييي از داردهييا   

مختلف را شناسائي كند د داردها  

 مسبب را ليست نمايد.  

افزايش حجيم هيا  نئوپالسيتيك را    

 ليست نمايد.  

افزايش حجم ها  كاذب را تشخيص 

 دهد.  

 

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

و پروژکتور و ويدئ

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه155

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

  رسید منیدکتر روزانه سفرم طرح در                                                                                                                     

 ژنژيوکتومی ، ژنژيوپالستیاصول : موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2پریو  عنوان درس: زدهمدوا جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی:   ژنژيوکتومی ، ژنژيوپالستیآشنايی دانشجو با  اصول هدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  سفعالیت های حین تدري فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

 تكنيك ژنژيوكتومي

 موارد تجويز د عدم تجويز

ژيوكتييييومي از طريييييق  ژن

 دراحي

 ژنژيوپالستي  

تيييرميم متعاقيييب دراحيييي  

 ژنژيوكتومي  

ژنژيوكتيييييومي بوسييييييله  

 الكتردسردر   

 مزايا د معايب

تيييييييييرميم متعاقيييييييييب 

 الكتردسردر   

 ژنژيوكتومي به دسيله ليزر

ژنژيوكتومي به دسيله ميواد  

   شيميايي

  
انواع ردش ا  درماني در ارتبا  

ب با ژنژيوكتومي باتوده بيه كتيا  

ليسييت  %06كييارانزا بييه ميييزان   

 نمايد. 

ردش درمان ييا  فييو  را مطييابق 

 %09منبييي  يييياد شيييده در حيييد  

 توضيح دهد.

درمان كورتاژ د ژنژيوكتيومي را  

بطور كامل مطابق كتياب كيارانزا   

 بيان كند. 

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

                                                                                     

  راد افشار دکتر روزانه سفرم طرح در                                                                                                                       

 کلیات در مورد فلپ های پريودنتال: : موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2 پریو  عنوان درس: سیزدهم جلسه شماره:

 تدوين کننده: وزشی:گروه آم آشنايی دانشجو با  کلیات فلپ های  پريو و کاربرد آنهاهدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 و فعالیت های تكمیلیشیوه ارزشیابی 

فلسييفه درمان ييا  دراحييي  

 بفلپ ها  پريودنتال( -لثه

اينستردمنت ا  مربيو  بيه   

دراحي بدسايل دراحي( كه 

شييامل سييت مربوطييه بييه   

 دراحي است. 

انواع برش ا  الزم در حين 

 (Incision)دراحي 

 

فلسييييفه دراحييييي لثييييه ب فلييييپ   

 پريوددنتال( را بداند.

انييواع برشيي ا  مربييو  در حييين   

 دراحي را بيان كند.

ردش ا  مختليف كنيارزدن لثيه بيا     

 اهداف مربوطه را ليست نمايد.

دراحي يييا  معميييولي لثيييه را كيييه 

كييياربرد  بييييرا  دندانپزشييييكان  

 عمومي است بيان كند.  

ردشيي ا  گييام بييه گييام هيير نييوع    

 دراحي فو  الذكر را بيان كند.  

 

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

  

 : موضوع درس دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد: نظری 2 پریو  عنوان درس:  جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی: هدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس ل از تدريس:فعالیت های قب

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

 

 

 

 
 

 

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:



 

 

                           

 : وضوع درسم دوم ترم: رشته تحصیلی: تعداد واحد:  پریو  عنوان درس:  جلسه شماره:

 تدوين کننده: گروه آموزشی: هدف کلی درس: 

 فعالیت های بعد از تدريس  فعالیت های حین تدريس فعالیت های قبل از تدريس:

 (اهداف جزئیرئوس مطالب )
 هدف های رفتاری:

 فراگیر پس از پايان درس قادر خواهد بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

 استاد

 دانشجو

 -رسانه -روش ها

 وسیله

 زمان

 «دقیقه»
 شیوه ارزشیابی و فعالیت های تكمیلی

 

 

 

 
 

 

 دوم شناختی

 

 

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ويدئو پروژکتور و 

 وايت بورد

 

 

 

 

 
 

 

 دقیقه 05

 امتحان پايان ترم 

 

 

 

 

 

 

 تاريخ تنظیم: 
 کالس  عرصه آموزش:

 
 مدت جلسه:

 


