
 دانشجویان عزیز

شنبھ از ساعت این واحد نظری در روزھای بھ شرح زیر می باشد.  3برنامھ کالس ھای پریو نظری 
در  8از دانشجویان عزیز انتظار می رود کھ حد اکثر تا قبل از ساعت تشکیل می شود.  	8:45الی  7:45

قوانین آموزشی برخورد خواھد طبق غیبت بیش از حد مجاز در موارد بدیھی است  کالس حضور یابند.
در ھر زمانی از مدت کالس انجام خواھد شد. بنا بر بنا بھ نظر استاد ھر روز حضور غیاب  شد.

نمره امتحان پایان  گرفتھ خواھد شد، کھ نمره آن درکالسی  quizصالحدید استاد ھر روز،از دانشجویان  
 رت تستی، صحیح و غلط، و تشریحی خواھد بود.د. امتحان پایان ترم بھ صوھد بوار خواترم تاثیرگذ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

محمودیدکتر   نام استاد 



	
پریو -رابطھ اندو 	 ١ عنوان جلسھ  

	
 تاریخ ٢٧/١١/٩٧

	
	آشنایي با انواع مختلف ضایعات اندو ضایعات پریودانتیكس ارتباط این دو و درمان آنھا.  ھدف کلی درس

	
 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:

 راه ھاي فیزیكي ارتباط بین بافت پالپ و بافتھاي پریودونوشیوم را توضیح دھند. 
 فاكتورھاي آغاز كننده بیماري ھاي پالپ را شرح دھند. 

 طبقھ بندي بیماري ھاي پالپ و اپیكالي را شرح دھند. 
	

 اھداف جزئی
	

از پاورپوینت سخنرانی و استفاده 	  روش تدریس
	

در پایان ترم و صحیح و غلط  و تشریحی آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای 	  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزای  ۴۶فصل  	  منابع اصلی
	

 

محمودیدکتر   نام استاد 
	

آبسھ أنواعو  درمان اورژانس ھای پریودنتال 	 ٢ عنوان جلسھ  
	

۴/١٢/٩٧ 	  تاریخ
	

ھاي پریودنتال و تشخیص و نحوه درمان آنھاآشنایي با اوژانس  	  ھدف کلی درس
	

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:
 ژنژویت نكروز زخمي حاد را تشخیص دھد و توالي درمان آن را شرح دھد

 پري كورنیت حاد را توضیح دھد.  
 ژنژیواستوماتیت ھرپسي حاد را تعریف كند. 

 ریودنتال و شیوه ھاي درماني آنھا را شرح دھد.ھاي پانواع مختلف آبسھ
 آبسھ لثھ اي و شیوه ھاي درماني آنھا را شرح دھد.

 آبسھ پري كرونال شیوه ھاي درماني آنھا را شرح دھد.
	آبسھ پالپي و شیوه ھاي درماني آنھا را شرح دھد.

 اھداف جزئی
	

	سخنرانی و استفاده از پاورپوینت  روش تدریس
	

در پایان ترم و صحیح و غلط  و تشریحی صورت چھارگزینھ ایآزمون کتبی بھ  	  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزای  ۴۵و ۴۴فصل  	  منابع اصلی
	

	

 

 

 

	

روزمھدکتر   نام استاد 



	
	فلسفھ درمان پریودنتال و فاز دوم درمان پریودنتال 3 عنوان جلسھ  

	
١١/١٢/٩٧ 	  تاریخ

	
جراحیھای مختلف کھ در این زمینھ انجام میشود.آشنایی با فاز دوم درمان پریودنتال و  	  ھدف کلی درس

	
 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:

را تعریف کند.  repair  
regeneration	 .را تعریف کند 

را تعریف کند.  New	attachment  
periodontal	reconstruction .را تعریف کند 
 اھداف فاز جراحی را توضیح دھد.

 روش ھای حذف پاکت و یا در کنترل نگھ داشتن پاکت را شرح دھد.
 را توضیح دھد. 1نحوه ارزیابی بیمار پس از فاز

 نکات مھم در جراحی پاکت را بداند.
 اندیکاسیون ھای جراحی پریودنتال را شرح دھد.
 روش ھای مختلف درمان پاکت را توضیح دھد.

	

 اھداف جزئی
	

از پاورپوینتسخنرانی تعاملی و استفاده  	  روش تدریس
	

	آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای در پایان ترم  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزای  ٧۵و ٢٠١۵کارانزا  ٣۴فصل  	  منابع اصلی
	

 

سمیعیدکتر    نام استاد 
	

	آناتومی مرتبط با جراحی ھای پریودنتال و پری ایمپلنت ۴ عنوان جلسھ  
	

١٨/١٢/٩٧ 	  تاریخ
	

 کافی از آناتومی مرتبط با جراحی ھای پریودنتال و پری ایمپلنت داشتھ باشد.دانشجو شناخت 
	

 ھدف کلی درس
	

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:
 نکات مھم در ارتباط با کانال مندیبوالر را توضیح  دھد.

 عصب منتال و مکان آن را توضیح دھد.
 خلف مندیبول را توضیح دھد. نکات مھم در ارتباط با کاشت ایمپلنت در

 مکان اعصاب و عروق کامی بزرگ را توضیح دھد.
 ویژگی ھای سینوس ماگزیال را توضیح دھد.

 را توصیف کند. Schneiderianغشای 
 عروق و اعصاب مرتبط با سینوس ماگزیال را توصیف کند.

 اگزوستوز را توضیح دھد.
 توضیح دھد.فضاھای آناتومیک مرتبط با فکین را نام برده و 

 
	

 اھداف جزئی
	

	سخنرانی تعاملی و استفاده از پاورپوینت  روش تدریس
	

	آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای در پایان ترم  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزای  ۵٨فصل  	  منابع اصلی
	

	



دیباجیدکتر  	  نام استاد
	

و عوارض پس از جراحی اصول کلی جراحی پریودنتال 	 ۵ عنوان جلسھ  
	

٢۵/١٢/٩٧ 	  تاریخ
	

	آشنایی با اصول انجام جراحی ھای پریودنتال، شامل آماده سازی بیمار و مدیریت شرایط پس از جراحی  ھدف کلی درس
	

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:
 موارد آماده سازی بیمار قبل از انجام جراحی را نام ببرد.

درمان پریودنتال کھ قبل از جراحی بررسی می شوند را شرح دھد.موارد کلینیکی پس از انجام فاز یک   
 بی حسی و آرامبخشی بھ ھنگام جراحی را توضیح دھد.

 مواردی کھ بیمار قبل از جراحی نیاز بھ دارو درمانی دارد را شرح دھد.
 انواع مواد ھموستاتیک را نام برده و خصوصیات آنھا را شرح دھد.

را بھ طور کامل توضیح دھد.دستورات الزم پس از جراحی   
 مواردی کھ نیاز بھ قرار دادن مجدد پک پریودنتال است را توضیح دھد.
 نحوه تشخیص علت دردھای پس از جراحی و مدیریت آن را شرح دھد.

 مراقبت ھای الزم بین جلسات را شرح دھد.
 اینسترومنت ھای جراحی را نام برده و کاربرد آنھا را بداند.

	

 اھداف جزئی
	

	سخنرانی تعاملی و استفاده از پاورپوینت  روش تدریس
	

در پایان ترم ھ صورت چھارگزینھ ایآزمون کتبی ب 	  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزای  ۵٩فصل  	  منابع اصلی
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

	

	 روزمھ دکتر  نام استاد
	



۶ عنوان جلسھ کورتاژ و ژنژیوکتومی و درمان افزایش حجم لثھ  
	

١٧/١/٩٨ 	  تاریخ
	

با انواع موارد افزایش حجم لثھ و روش ھای درمان آنھاآشنایی  	  ھدف کلی درس
	

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:
 خصوصیات افزایش حجم لثھ التھابی را شرح دھد.

 افزایش تجم لثھ وابستھ بھ مصرف دارو را شرح دھد.
دارو را توضیح دھد.انتخاب ھای درمانی برای افزایش حجم لثھ وابستھ بھ   

 شرایط الزم برای انتخاب روش جینجیوکتومی برای درمان افزایش حجم لثھ وابستھ بھ مصرف دارو را شرح دھد.
شرایط الزم برای انتخاب روش فلپ برای درمان افزایش حجم لثھ وابستھ بھ مصرف دارو را شرح دھد.   

رح دھد.نحوه ترمیم بافت پس از انجام جرم گیری و کورتاژ را ش  
 جینجیوکتومی را تعریف کند.
 جینجیوپالستی را تعریف کند.

را شرح دھد. جینجیوکتومیموارد تجویز و عدم تجویز   
را شرح دھد. در درمان افزایش حجم لثھ وابستھ بھ مصرف دارو جینجیوکتومیمراحل انجام   

دھد.مراحل انجام فلپ در درمان افزایش حجم لثھ وابستھ بھ مصرف دارو را شرح   
 ھد.مراحل ترمیم بافتی پس از انجام جینجیوکتومی را شرح د

Leukemic	Gingival	Enlargement .را تعریف کرده و خصوصیات آن را توضیح دھد 
 خصوصیات افزایش حجم لثھ در دوران بارداری را شرح دھد.

 موارد تجویز و زمان انجام درمان افزایش حجم لثھ در دوران بارداری را شرح دھد.
 خصوصیات افزایش حجم لثھ در دوران بلوغ را شرح دھد.

 علل و موارد عود افزایش حجم لثھ را شرح دھد.

 اھداف جزئی
	

	سخنرانی تعاملی و استفاده از پاورپوینت  روش تدریس
	

در پایان ترم ھ صورت چھارگزینھ ایآزمون کتبی ب 	  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزای    ۶١و ۶٠ فصل 	  منابع اصلی
	
	

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

سمیعیدکتر   نام استاد 



	
	روش ھای بخیھ زدن و پانسمان ٧ عنوان جلسھ  

	
٢۴/١/٩٨ 	  تاریخ

	
	آشنایی با روش ھای مختلف بخیھ زدن و پانسمان در جراحی پریودنتال  ھدف کلی درس

	
	از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:

.پریودنتال را تعریف کندانواع بخیھ ھای مورد استفاده در جراحی ھای   
 انواع بخیھ ھای قابل جذب و غیرقابل جذب را شرح دھد.

 انواع بخیھ ھای مونوفیالمنت و پلی فیالمنت را توضیح دھد.
 اندیکاسیون استفاده از ھر کدام از بخیھ ھا را شرح دھد.

 انواع پانسمان ھای پریودنتال را توضیح دھد.
شرح دھد. علل قراردھی پانسمان پریودنتال را  

	

 اھداف جزئی
	

	سخنرانی تعاملی و استفاده از پاورپوینت  روش تدریس
	

	آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای در پایان ترم  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزا  ۵٩و  ۶٠ل فص 	  منابع اصلی
	



 

	دکتر سید حسن دیباجی  نام استاد
٩جلسھ  عنوان جراحی ھای رزکتیو استخوان 	

٧/٢/٩٨ 	 	تاریخ
جراحی ھای رزکتیو استخوانآشنایی با 	 	ھدف کلی درس

کالس بتواند از دانشجو انتظار می رود در پایان   
ی رزکتیو را شرح دھد.جراحی ھا  موارد کاربرد  

را توضیح دھد. انواع تحلیل استخوان  
 را نام ببرد. مراحل جراحی ھای رزکتیو

 را تعریف کند. استیوکتومی و استیوپالستی 
 را شرح دھد. ھای قابل استفاده و موارد کاربرد ھر کدامانواع فلپ 

 را توضیح دھد. روش جراحی افزایش طول تاج  
	را توضیح دھد. روش درمان درگیری ھای فورکیشن وسیع 

	اھداف جزئی

	سخنرانی تعاملی و استفاده از پاورپوینت 	روش تدریس
ترم آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای و صحیح و غلط در پایان 	 	روش ارزیابی

٢٠١٩کارانزا  ۶٢فصل  	 	منابع اصلی
 

 

 

 

 

	دکتر روزمھ  نام استاد
	

پریودنتالانواع فلپ پریودنتال و تکنیک ھای فلپ جھت درمان پاکت ھای  	 ٨ عنوان جلسھ  
	

٣١/١/٩٨ 	  تاریخ
	

	آشنایی با تکنیک ھای مختلف جراحی بھ منظور حذف پاکت پریودنتال  ھدف کلی درس
	

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:
 طبقھ بندی فلپ را بر اساس اکسپوز استخوان توضیح دھد.

س از جراحی توضیح دھد.طبقھ بندی فلپ را بر اساس محل قرار دادن فلپ پ  
 طبقھ بندی فلپ را براساس نحوه مدیریت پاپیال توضیح دھد.

 انواع طراحی فلپ را نام ببرد.
 انواع برش ھای افقی در فلپ را نام برده و ھدف از کاربرد آنھا را شرح دھد.

 را شرح دھد. bevel	internalبرش 
 را شرح دھد. crevicularبرش 
 را شرح دھد. 	interdentalبرش 

 کاربرد برش عمودی را در فلپ پریودنتال شرح دھد.
 نحوه کنار زدن فلپ پریودنتال را شرح دھد.

 ترمیم بافت پریودنتال پس از جراحی فلپ را شرح دھد.
 و موارد کاربرد آن را شرح دھد. widman	modifiedتکنیک فلپ 
 و موارد کاربرد آن را شرح دھد. undisplacedتکتیک فلپ 

 روش انجام فلپ پاالتال و کاربرد آن را شرح دھد.
  را شرح داده و موارد کاربرد آن را نام برد. flap	displaced	apicallyتکنیک 
 و موارد کاربرد آن را شرح دھد. flap	preservation	papillaتکنیک 

 را شرح دھد. conventionalتکنیک فلپ 
 ا را شرح دھد.تکنیک انجام جراحی در ناحیھ دیستال مولر ھ

	

 اھداف جزئی
	

	سخنرانی تعاملی و استفاده از پاورپوینت  روش تدریس
	

	آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای در پایان ترم  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزا ۶٠فصول  	  منابع اصلی
	



 

 

 

 

کانونیدکتر  نام استاد 
	

	جراحی ھای رژنراتیو استخوان ١٠ عنوان جلسھ  
	

١۴/٢/٩٨ 	  تاریخ
	

درمان ھای رژنراتیو پریودنتالآشنایی با  	  ھدف کلی درس
	

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:
 احتمالی ناشی از درمان ھای پریودنتال را شرح دھد( ترمیم، رژنراسیون، ...)انواع نتایج 

 روش ھای ارزیابی ترمیم زخم پریودنتال را توضیح دھد (ھیستولوژیکی، کلینیکی، ...).
 تکنیک ھای جراحی ھای بازسازی کننده پریودنتال بدون استفاده از گرفت را نام ببرد.

 ننده پریودنتال با استفاده از گرفت را نام ببرد.تکنیک ھای جراحی ھای بازسازی ک
 را شرح دھد. GTRفلسفھ و تکنیک 

 انواع گرفت ھای استخوانی (اتوژن و آلوژن، ...)  را توضیح دھد.
 انواع ممبران ھا (قابل جذب، غیر قابل جذب) را نام ببرد.

 مھندسی بافت را تعریف کند.
 
 

 اھداف جزئی
	

از پاورپوینت سخنرانی تعاملی و استفاده 	  روش تدریس
	

در پایان ترم و صحیح و غلط آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای 	  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزا   ۶٣ فصل 	  منابع اصلی
	
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



روزمھ دکتر  نام استاد 
	

	درگیری ھای فورکا و درمان آنھا ١١ عنوان جلسھ  
	

٢١/٢/٩٨ 	  تاریخ
	

	درمان آنھا آشنایی با درگیری ھای فورکا و  ھدف کلی درس
	

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:
 عوامل اتیولوژیک ایجاد درگیری ھای فورکا را نام ببرد.

 نحوه تشخیص و طبقھ بندی انواع درگیری ھای فورکا را شرح دھد.
 عوامل موثرایجاد درگیری ھای فورکا را نام ببرد.

 ھای فورکا را شرح دھد.درمان ھای غیر جراحی درگیری 
 درمان ھای جراحی درگیری ھای فورکا را شرح دھد.

 

 اھداف جزئی
	

	سخنرانی تعاملی و استفاده از پاورپوینت  روش تدریس
	

در پایان ترم و صحیح و غلط آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای 	  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزا  ۶۴ فصل 	  منابع اصلی
	

	

 

 

	

کانونیدکتر  	 استادنام   
	

	مشکالت موکوجینجیوال ( اتیولوژی و روش ھای درمان) ١٢ عنوان جلسھ  
	

٢٨/٢/٩٨ 	  تاریخ
	

	آشنایی با مشکالت موکوجینجیوال و عوامل دخیل در ایجاد آنھا و روش ھا درمانی  ھدف کلی درس
	

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند:
Periodontal	plastic	surgery .را تعریف کرده و انواع آن را نام ببرد 

 اھداف انجام جراحی پالستیک پریودنتال را نام ببرد.
 مشکالت مرتبط با میزان عرض لثھ چسبنده را شرح دھد.

 اھداف انجام جراحی بھ منظور افزایش عرض لثھ چسبنده را نام ببرد.
 مشکالت مرتبط با عمق کم وستیبول را شرح دھد.

 ا فرنوم نابجا را توضیح دھد.مشکالت مرتبط ب
 انواع درمان ھای جراحی بھ منظور زیبایی را نام ببرد.

 عوامل ایجاد تحلیل در بافت لثھ را شرح دھد.
	فاکتورھای موثر بر نتایج جراحی پالستیک پریودنتال و موفقیت درمان را نام برده و را شرح دھد.

 اھداف جزئی
	

پاورپوینتسخنرانی تعاملی و استفاده از  	  روش تدریس
	

	آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای در پایان ترم  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزای   ۶۵فصل  	  منابع اصلی
	



 

روزمھدکتر  	  نام استاد
پروتز و آماده سازی پریودونشیوم جھت درمان ھای ترمیمی –رابطھ پریو  	 ١٣جلسھ   عنوان 	

١١/٣/٩٨ 	 	تاریخ
پروتز ورزش ھای آماده سازی پریودونشیوم جھت درمان ھای ترمیمی  –آشنایی با رابطھ پریو  	 	ھدف کلی درس

 از دانشجو انتظار می رود در پایان کالس بتواند موارذ زیر را شرح دھد
بر سالمت لثھ را شرح دھد. موقعیت ھای مختلف رستوریشن نسبت بھ لثھ و تاثیر ھر کدام  

 تعریف کند را عرض بیولوژیک
 را شرح دھد. و پاسخ ھای لثھ علل تجاوز بھ  عرض بیولوژیک 
 را توضیح دھد. روش اندازه گیری عرض بیولوژیک 

	دستیابی بھ عرض بیولوژیک مناسب را توضیح دھد. ش ھایور  

	اھداف جزئی

	سخنرانی تعاملی و استفاده از پاورپوینت 	روش تدریس
در پایان ترم آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای 	 	روش ارزیابی

٢٠١٩کارانزا  ٧٠و  ۶٩فصل  	 	منابع اصلی
 

 

سمیعیدکتر   نام استاد 
	

	درمان ھای نگھدارنده پریودنتال و ایملپنت ١۴ عنوان جلسھ  
	

١٨/٣/٩٨ 	  تاریخ
	

	آشنایی با درمان ھای نگھدارنده پریودنتال و ایملپنت  ھدف کلی درس
	

پایان کالس بتواند:از دانشجو انتظار می رود در   
 علت نیاز بھ درمان ھای نگھدارنده پریودنتال و ایمپلنت را توضیح دھد.

 ترتیب صحیح فاز ھای درمانی را شرح دھد.
 را توضیح دھد. recall	maintenanceپروسھ 

 طبقھ بندی بیماران بعد از درمان را شرح دھد.
 ھای پریودنتال نگھدارند را شرح دھد.معاینات رادیوگرافی بیماران مراجعھ کننده جھت درمان 

 عالیم و علل عود کردن بیماری را توضیح دھد.
 موارد ارجاع بیمار بھ متخصص توسط دندانپزشک عمومی را شرح دھد.

 درمان ھای نگھدارنده برای بیماران دارای ایمپلنت را شرح دھد.
	

 اھداف جزئی
	

	سخنرانی تعاملی و استفاده از پاورپوینت تدریسروش   
	

	آزمون کتبی بھ صورت چھارگزینھ ای و صحیح و غلط در پایان ترم  روش ارزیابی
	

٢٠١٩کارانزا  ٧٢و  ٨۶فصل  	  منابع اصلی
	
 

 

 

	


