
 

 (Syllabus) راهنمای درس  

 معرفی کلی درس : -الف

                            3رپیو نظری    ًبم درس :       

 43-49  دوم  : ًیوسبل تحصیلی    

 1 : تعداد ٍاحد     

 :54/7 -54/8شٌبِ ّب ،سبعت    رٍز ٍ سبعت  برگساری کالس 
 آًب صفبرپَر هسئَل  درس :              

 آًب صفبرپَر تدٍیي راٌّوبی درس: هسئَل 

 داوشکدٌ دوداوپزشکی پردیس بیه الملل تهران 2کالس  هحل برگساری کالس :          

 :بٍ ترتیب حريف الفبا( اسبهی اسبتید هدرس  در ایي ٍاحد درسی( 
 دکتر صفارپًر  –دکتر دادپًر –دکتر خشىد  –دکتر پزشک فر  
 تَضیح کلی در هَرد درس ٍ اّداف درس : 

درهبى پریَدًتبل ٍ اًَاع رٍشْبی جراحی، آشٌبیی بب  درهبى  2آشٌبیی کبهل داًشجَیبى بب فبز 

ًگْدارًدُ پریَدًتبل، آشٌبیی بب هالحظبت پریَدًتبل برای سبخت ترهین ّب ٍ پرٍتسّبی 

 دًداًی ٍ ًیس ارائِ هقدهِ ای بر ایوپلٌت ّبی دًداًی



  ٍ اهتحبى  ًٍورُ دّی ٍ...:سیبست کلی گرٍُ در هَرد حضَر ٍ غیبة 
اهتحبى پبیبى ترم بصَرت تستی از فصَل تدریس شدُ کتبة هی ببشد. حضَر ٍ غیبة ٍ شرکت 

 .فعبل در کالسْب در ًورُ ًْبیی تبثیر خَاّد داشت

 
 :جدول زمان بندی 

 تاریخ عنوان درس نام استاد
 Treatment of periodontal emergencies دكتر دادپور

33/6/94  

پزشکفر دکتر  
درمان پریودنتال وآناتومی  دوم فاز فلسفه درمانهای پریودنتال و

 جراحی

39/6/94  

 (  dressingومبانی جراحی های پریودنتال )به جز اصول  دكتر خشند

5/7/94  

 دکتر پزشکفر
Gingival surgical techniques & treatment of gingival 

enlargement 

23/7/94  

تکنیک های فلپانواع  دکتر پزشکفر  

29/7/94  

وموادمصرفی درآن ها پریودنتال روش های بخیه زدن وپانسمان دكتر خشند  

36/7/94  

 جراحی هایresectiveاستخوان  دکترصفارپور

4/8/94  

 جراحی های regenerativeاستخوان دکترصفارپور

21/8/94  

 درگیری های فورکا و درمان آن ها دکترصفارپور

27/8/94  



 دکترصفارپور
 مشکالت موکوژنژیوال)اتیولوژی وروش های درمان(

 

32/8/94  

 آنتی بیوتیک تراپی دردرمان های پریودنتال دكتر دادپور

2/9/94  

 آماده سازی پریودنشیوم جهت درمان های ترمیمی 

8/9/94  

پروتز)ترمیمی(-رابطه پریو   

25/9/94  

پریودنتالدرمانهای نگهدارنده و حمایتی  دکتردادپور  

33/9/94  

 مقدمه ای بر ایمپلنت های دهانی 

39/9/94  

 

 جمع بندی

6/21/94  

 

 

 

 

 

 

  



 :معرفی درس به تفکیک  اساتید و به تفکیک موضوع -ب
 

 نام استاد دکتر دادپور
 درمان اورژانس های پریودنتال

 
 عنوان جلسه 

آشنایی با انواع بیماریهای حاد پریو که نیاز به درمان 
 اورژانس دارند و روشهای درمانی آنها به تفصیل

 هدف کلی درس
 آشنایي با

، پری  ANUGدرمان بیماریهای حاد لثه  شامل   -

 کورونیت حاد و ژنژیواستوماتیت هرپتیک حاد .
:  شناخت انواع آبسه ها درمان آبسه های پریودنتال -

شامل آبسه پریودنتال، آبسه لثه ای، آبسه پری 
آبسه های حاد و مزمن و راهکارهای  کورونال، مقایسه

 درمانی در خصوص هر نوع آبسه.
 

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 

Power point روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارانزا 58و 57  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  

 



 نام استاد دکتر پزشکفر
 عنوان جلسه  جلسه دوم: فاز دوم درمان پریودنتال و آناتومی جراحی

 تاریخ 
 هدف کلی درس 

آشنایی با اهداف و اندیکاسیون های فاز جراحی  -
 پریودنتال

 آشنایی با روشهای درمان پاکت پریودنتال  -
شناخت آناتومی مندیبل ،ماگزیال وساختارهای حیاتی موجود 
 درآنها ،شناخت عضالت ،فضاهای آناتومیک و اگزوستوزها

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 
 روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارنزا 62و  59  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  
  
  

 



 

 نام استاد دکتر خشند
 جلسه سوم:اصول و مبانی جراحی های پریودنتال

 
 عنوان جلسه 

 تاریخ 
 هدف کلی درس 

 آشنایی با
 نحوه آماده سازی بیمار قبل از جراحی -
 بی حسی وآرام بخشی -
- Tissue management 

 برقراری هموستاز -
 دستورات بعد از عمل -
 کنترل درد بعد از عمل -
 مراقبتهای الزم بین جلسات -

 وسایل وقلم های جراحی شناخت -
 

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 
 روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارنزا 61  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  

 

 



 

 نام استاد دکتر پزشکفر
 جلسه چهارم: تکنیکهای جراحی لثه و درمان افزایش حجم لثه

 
 عنوان جلسه 

 تاریخ 
 هدف کلی درس 

 لثهآشنایی با انواع روشهای کورتاژ و ژنژیوکتومی  -
درمان انواع افزایش حجم ها شامل افزایش حجم التهابی مزمن، 

آبسه ها،افزایش حجم لثه وابسته به دارو، افزایش حجم در 
 لوسمی، حاملگی بلوغ

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 
 روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارنزا 63و  64  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  
  
  

 



 

 نام استاد دکتر پزشکفر
 جلسه پنجم: انواع تکنیک های فلپ

 
 عنوان جلسه 

 تاریخ 
 هدف کلی درس 

 آشنایی با برش های مورد استفاده در فلپ -
 فلپها:شناخت انواع  -

و  undisplaced، فلپ  Modified widmanفلپ             

، فلپ های مورد استفاده در جراحی  Apically displacedفلپ 

reconstructive                و دیستال وج 

 

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 
 روش تدریس 
 ارزیابی )امتحان(روش  

کارنزا 65  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  

  

  

  



 نام استاد دکتر خشند
 روشهای بخیه زدن ، پانسمان پریو دنتال و ششم:جلسه 

 مواد مصرفی در آنها
 

 عنوان جلسه 
 تاریخ 
 هدف کلی درس 

فواید آنها ،آماده  شناخت انواع پک های پریودنتال، -
نحوه برداشتن پانسمان  سازی ونحوه کاربرد آنها،

 پریودنتال
انواع تکنیکهای بخیه زدن  ،آشنایی با اصول بخیه زدن -

 مورد استفاده در جراحی های پریو و انواع نخ بخیه
 

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 
 روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارانزا 71و قسمتی از  75  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  
  
  



 نام استاد دکتر صفارپور
 استخوان   Resectiveجراحی  جلسه هفتم:

 
 عنوان جلسه 

 تاریخ 
 هدف کلی درس 

مورفولوژی نرمال استخوان ،آشنایی با اصطالحات  -
 مورد استفاده در جراحی استخوان 

نحوه انتخاب تکنیک جراحی براساس مورفولوژی  -
 استخوان 

 ح درمان جراحیرفاکتورهای مهم ط -
 تکنیکهای جراحی رزکتیو ومراحل کالسیک جراحی -
 رزکتیواصالح نقایص استخوانی خاص توسط جراحی  -

 

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 
 روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارنزا 66  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  
  



 نام استاد دکتر صفارپور
های  جراحیاصول و روشهای  هشتم:جلسه 

reconstructive   استخوان 

 

 عنوان جلسه 
 تاریخ 
 هدف کلی درس 

راههای  و  new attachmentیادگیری تعریف  -

 new)ارزیابی کسب اتصاالت پریودنتال 
attachment)  

  reconstructiveتکنیک های جراحی  -

 پیوند استخوانیالهای مورد استفاده در رآشنایی با بیومت -
 

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 
 روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارنزا 67  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  
  
  



 استادنام  دکتر صفارپور
 درمان آنها درگیری فورکا و نهم:جلسه 

 
 عنوان جلسه 

 تاریخ 
 هدف کلی درس 

 فورکا  تقسیم بندی دیفکتهای تشخیص و -
 فاکتورهای آناتومیک موثر در درگیری فورکیشن -
جراحی  انواع روشهای درمانی غیر جراحی و -

 درگیری فورکا
 

 اهداف جسیی:

 دانشجو رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه 
 خالصه  محتوی درس 
 روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارنزا 68  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  
  
  



 نام استاد دکتر صفارپور

اتیولوژی و  مشکالت موکوژنژیوال ) جلسه دهم:

 روشهای درمان(

 

 عنوان جلسه 
 تاریخ 
 هدف کلی درس 

 اتیولوژی ایجاد تحلیلهای لثه -
مشکالت مرتبط با لثه چسبنده ناکافی،وستیول کم عمق  -

 و فرنوم نابجا
 چسبنده تکنیکهای جراحی افزایش لثه -
 تکنیکهای جراحی حذف فرنوم -
 معیارهای انتخاب تکنیک جراحی های پالستیک -

 

 اهداف جسیی:

 نیازمندی  های اولیه دانشجورفتار  ورودی و  
 خالصه  محتوی درس 
 روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارنزا 69  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  
  

 



 

 

 نام استاد  دادپور دکتر
 آنتی بیوتیک تراپی در درمان های پریودنتال یازدهم:جلسه 

 
 عنوان جلسه 

 هدف کلی درس 
 هدف از کاربرد آنتی بیوتیک ها -
آشنایی با آنتی بیوتیک های موثر در بیماری های  -

 ها، پریودنتال و نحوه استفاده از آنها شامل تتراسیکلین
 مترونیدازول و ... 

 ی و ترکیبییالشناخت آنتی بیوتیک تراپی سر -
)کاربرد موضعی  Local delivery agentsآشنایی با  -

 بیوتیک ها و عوامل ضدعفونی کننده( آنتی
 Host Modulationمختصر  معرفي -

 

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 

Power point روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

 منابع اصلی  کارانزا
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  

 

 



 نام استاد  عبدالعالی دکتر
جلسه دوازدهم: آماده سازی پریودنشیوم جهت درمان های 

 ترمیمی
 

 عنوان جلسه 
 هدف کلی درس 

 :آشنایي با
 هدف از آماده سازی پریودنشیوم -
غیرجراحی و جراحی جهت کارهای توالی درمان های  -

 ترمیمی
جراحی های  جراحی های پیش از پروتز شامل -

موکوژنژیوال، حفظ و اصالح ریج بی دندانی باقیمانده، 
 جراحی افزایش طول تاج

-  
 

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 

Power point روش تدریس 
 ارزیابی )امتحان(روش  

کارانزا 72  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  

 

  



 

عبدالعالیدکتر   نام استاد 
 پروتز-جلسه سیزدهم: رابط پریو

 
 عنوان جلسه 

 هدف کلی درس 
 یادگیري:

عدم تجاوز اهمیت حفظ و ،  تعریف عرض بیولوژیک -
 به عرض بیولوژیک

اهمیت محل مارژین و کانتور ترمیم در حفظ سالمتی  -
 لثه

- Esthetic tissue Management 

 مالحظات اکلوزالی  -
مالحظات ترمیمی در موارد خاص پریودنتال شامل  -

قطع ریشه شده و جراحی زیبایی  اسپلینت، دندان های
 دندان های قدامی

 

 اهداف جسیی:

 نیازمندی  های اولیه دانشجو رفتار  ورودی و 
 خالصه  محتوی درس 

Power point روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

کارانزا 73  منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  

 

  



 

 نام استاد دکتر دادپور
 نگهدارنده و حمایتی پریودنتالجلسه چهاردهم: درمان های 

 
 عنوان جلسه 

 هدف کلی درس 
 آسنایي با

 هدف از درمان حمایتی پریودنتال -
 maintenanceدرمان های انجام شده در جلسات  -

 موارد ارجاع به پریودنتیست -
 تعیین فعال وغیر فعال بودن بیماری. -

 
 

 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 

Power point روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

ارانزاک 83   منابع اصلی  
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  

 

 

 

  



 

 نام استاد  عبدالعالی دکتر
 عنوان جلسه  مقدمه ای بر ایمپلنت های دهانی

 کلی درسهدف  
-  

 
 اهداف جسیی:

 رفتار  ورودی و نیازمندی  های اولیه دانشجو 
 خالصه  محتوی درس 

Power point روش تدریس 
 روش ارزیابی )امتحان( 

 منابع اصلی   کارانزا و بخش هائی از میش 77و  76و  75و  74
 سیاست های اختصاصی  استاد  
 منابع برای مطالعه بیشتر  
 نحوه تماس با استاد  
  
  

 


