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 مقدمه

کند و با عنایت به بار ناشی از بشر را مبتال می های عفونی است کهترین بیماریهای پریودنتال از شایعبا توجه به اینکه بیماری

ها و سالمت نسوج اطراف آنها ضرورت تربیت و نگهداری دندانها برای نظام سالمت و از طرفی اهمیت حفظ اینگونه بیماری

 . نمایدهای پریودنتال را ایجاب میمتخصصین بیماری

های درمانی به منظور به ها و نگرشه علوم بایومدیکال و تغییر روشها به ویژبا عنایت به پیشرفت سریع علوم در تمام زمینه

های پریودانتیکس تشکیل و با بررسی جامع کوریکولوم هروز رسانی محتوای دورۀ تخصصی کمیسیون راهبردی تخصصی رشت

وزشی در کوریکولوم موجود در دنیا و تحلیل وضعیت موجود در کشور اقدام به بازنگری محتوا و تدوین راهبردهای نوین آم

 .تخصصی نمودیم

 : ه استتغييرات عمده اي كه در اين برنامه ايجاد شد

اصول حرفه گرایی و نگاه ویژه به ، ادغام افقی و عمودی در کل برنامهتخصصی،  هوم نوین بیومدیکال در دورنگاه ویژه به عل

 .های انتخابی در برنامهگنجاندن برنامهای و اخالق حرفه

 :رشتهتعريف 

رشتۀ پریودانتیکس شاخه ای از علوم دندانپزشکی است که به حفظ و نگهداری و ارتقاء سالمت نسوج اطراف دندان و ایمپلنت 

های سخت و نرم فکین و جایگزینی دندان های از دست رفته توسط و بازسازی بافت( پیشگیری، تشخیص و درمانشامل )

گیری از تمامی روشهای های دندانی با بهرهن رشته به حفظ سالمت دندانها و ایمپلنتتأکید ای. پردازدهای دندانی میایمپلنت

 .  پیشگیری و شیوه های نوین درمانی می باشد

 :تاريخچه وسيرتكاملي رشته

اولین شواهد آگاهی بشر به علم پریودانتیکس به مصر باستان جایی که اولین دست نوشته ها و شواهد اسکلتی : جهان در :الف

 بسیاری از روش های دهان پزشکی به دوران قرون وسطی و رونسانس بر . گرددبیانگر بیماریهای پریودنتال بودند، بر می

 هاولین دانشکد 9191در سال . قرن بیستم آغاز شد ههای پریودنتال در اولین دهجراحی هدر ایاالت متحده طراحی دور. گرددمی

 . تأسیس شد Alfred Fonesبهداشت کار دهان و دندان توسط  هتربیت کنند

در کتاب قانون که کتاب جامع پزشکی و احتماالً ( میالدی 183-9311)ابن سینا طبیب و فیلسوف مشهور ایرانی : ایران در :ب

دنتال و همچنین از مشهورترین متون پزشکی در تمام دوران هاست، به مواد دارویی زیادی برای درمان بیماری های پریو

 . روشهای جراحی اشاره دارد
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با توجه به پیشرفت پر شتاب . آغاز گردید دانشگاه علوم پزشکی تهران کسیودانتی، پذیرش دستیار در رشته پر9111 از سال

ظیفه به وکه این  نمودایران بازنگری برنامه آموزشی امری ضروری و اجتناب ناپذیر می و نیز علوم و انفجار اطالعات در جهان

و پس از انقالب فرهنگی اولین بازنگری جامع این رشته در سال ریزی آموزشی علوم دندانپزشکی محول گردید کمسیون برنامه

تخصصی پریودانتیکس در دبیرخانۀ شورای آموزش  هکمیسیون راهبردی رشت اًسال مجدد 93پس از  .انجام شد  9111

المللی اقدام به بازنگری تمامی لوازم و امکانات موجود در کشور و بررسی جامع بینگیری از دندانپزشکی و تخصصی و بهره

 .  مجدد محتوا و تدوین راهبردهای نوین آموزشی گردید

  (:ارزش ها و باورها)فلسفه 

. شدبامعنوی و اجتماعی می -روانی-نگاه ما به انسان به عنوان مخلوقی مورد احترام است که واجد ابعاد وجودی جسمی

موجودی که اعضای بدنش، باورهایش، اختیارش و استقاللش در انتخاب شیوه های تشخیصی و درمانی برای خود، منافعش و 

 . کرامتش همه و همه مورد احترام است

ن، فردی و اجتماعی می دانیم و اعتقاد داریم سالمت، حق همۀ انسانها اعم از زن یا مرد، پیر یا جوا هما سالمت را محور توسع

های خود برای نجات جان بیماران، بدون در نظر ما در تصمیم گیری. سیاه یا سفید، فقیریا غنی، با هر مذهب و آئین است

گرفتن بضاعت مالی آنان اقدام می نمائیم و سعی می کنیم تا در بازگرداندن سالمت دهان به آنها کمترین ضرر را وارد آورده، 

 .مغان بیاوریم و متعهدیم تا حد امکان در حفظ و نگهداری سالمت انساج پریودنتال بکوشیمبیشترین منفعت را برایشان به ار

 ها و فناوری، انجام ترین شیوهالعمر، نوآوری، کسب مستمر تجربیات، بکارگیری مناسبمادام هما اعتقاد داریم با مطالع

و اولویت های ملی، بهترین خدمت را به مدد جویان خود های بالینی و اپیدمیولوژیک و با در نظر گرفتن امکانات کشور پژوهش

 . این خدمات همواره نیازهای جامعه را مد نظر داشته باشیم هارائه دهیم و در عرض

 .کنیم در مسیر بهبود بخشی به کار خود، پیوسته از آنها بهره بگیریمدانیم و پیوسته سعی میما خود را از سایر علوم بی نیاز نمی

پژوهشی اخالقی و عملی  -تخصصی خود به تدریج از لحاظ علمی هویکردی، فراگیرندگان این رشته در طول دوربا چنین ر

 .  ارائه خدمت به جامعه می شوند هآماد

، احترام به اطرافیان: خالصه می گردد انسانیتدر خاتمه ارزش ها و باورهای کلیدی حاکم بر رشتۀ تخصصی ما در کلمۀ 

یکدلی و حس ، خدمات تخصصی همندی در ارائنظام، ایآموزش حرفه، ایسالمت حرفه، های نویننوآوری و تکنولوژی

 .ایتعالی اخالقی و حرفهو  مکاریه
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   (:چشم انداز)دورنما

پژوهش و تولید علم برترین مقام  هدر حیط. سال آینده در حیطۀ آموزش به استانداردهای جهانی دست خواهیم یافت 93ما در 

 . منطقه خواهیم بود و در ارائۀ خدمات درمانی در راستای تأمین حفظ و ارتقاء سالمت از برترین های منطقه خواهیم بود

  (:ماموريت)رسالت 

سالمت دهان و پیشگیری، حفظ و ارتقاء  هخدمات جامع در زمین همأموریت ما تربیت متخصصینی توانمند و اخالق مدار در ارائ

 . می باشد( طب پریودنتال، جراحی پالستیک پریودنتال، جراحی بازسازی بافت های نرم و سخت دهان، ایمپلنت ها)دندان 

 : پيامد هاي مورد انتظار

مبتال به انواع  مارانیو درمان ب ص،یتشخ ،یریشگیاست که قادر به پ یو مهارت عمل یبا دانش تئور ینیمتخصص تیترب .9

 . باشند مپلنتیا یو پر ودنتالیپر یاه یماریب

 یهامپلنتیا ازمندین مارانیرا در ب یجراح یهاانواع درمان یدرمان میاز ت یکه بتوانند به عنوان عضو ینیمتخصص تیترب .2

 . انجام دهند یدندان

( Comprehensive Health Care)سالمت جامع  یاحرفه میت نفکیکه خود را به عنوان عضو ال ینیمتخصص تیترب .1

 . بدانند

 . Lifelong Learning ۀمعتقد به فلسف کسیودانتیمتخصص پر تیترب .4

 .دهندیبر شواهد انجام م یمبتن یرا بر اساس دندانپزشک مارانیکه درمان ب ینیمتخصص تیترب .1

 یهارشته در دانشکده نیا یو پژوهش یخدمات آموزش هدر ارائ یعلم أتیکه بتوانند به عنوان ه ینیمتخصص تیترب .6

 . مختلف کشور مؤثر عمل کنند

برخوردار ( Professionalism) یااز اخالق و رفتار حرفه مارانیشامل همکاران، پرسنل، و ب یدرمان میارتباط با ت نیح .1

 . باشد

 .  فکر برقرار کند یو از رو یارتباط مؤثر، تعامل یدرمان میت یاعضا زیاو و ن انیبستگان و اطراف مار،یبتواند با ب .8

 .بگذرانند زیآم تیرا بطور موفق یکشور کسیودانتیپر یآزمون بورد تخصص یو عمل یتئور یهابخش  .1

  :دانش آموختگان در جامعه هاينقش

 :نقش های دانش آموختگان رشتۀ  تخصصی پریودانتیکس در جامعه عبارتند از

 .پژوهشیو نقش  مدیریتی، نقش آموزشی، نقش ایمشاوره، نقش درمانی و مراقبتی -تشخیصی، نقش پیشگیرینقش 
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 :            وظايف حرفه اي دانش آموختگان

درخواست آزمایشات ، معاینه دقیق بیماران، گرفتن شرح حال کامل از بیماران: مراقبتی و درمانی -ینقش تشخیص -الف

، های غیر جراحیدرمان تجویز دارو و، آگهیتعیین پیش، تشخیص بیماری، انجام اقدامات تشخیصی، پاراکلینیکی مورد نیاز

 انجام اقدامات مراقبتی، های بعد از جراحیپیگیری، هاانجام اقدامات جراحی مرتبط با رشته و متناسب با آموخته

(Maintenance) ،مشاوره و  ای در درمان بیمارانمشارکت بین رشته، مراحل تشخیص و درمان هثبت دقیق و مستندسازی کلی

 .در جهت تکمیل اطالعات مربوط به سالمت بیماران با رشته های مرتبط پزشکی

های در معرض خطر و گروه های هدف و انجام اقدامات پیشگیرانه الزم در سطوح مختلف شناخت جمعیت :نقش پیشگیری -ب

 .جامعه در حیطه بیماری های نسوج اطراف دندان و ایمپلنت

 .مشاوره تخصصی به بیماران و همکاران سایر رشته ها، انجمن های علمی و نظام سالمت ارائه: نقش مشاوره ای -ج

عمومی و  هآموزش به دانشجویان دور هارائهان آنها و سایر افراد تیم سالمت، آموزش به بیماران و همرا هارئ: نقش آموزشی -د

 (آموزش مداوم)های بازآموزی آموزش به همکاران دندانپزشک در دوره هارائ، تخصصی دندانپزشکی به عنوان عضو هیأت علمی

 .العمر مبتنی بر شواهدیادگیری مادامو 

 یبررس، مقالۀ علمی و نشر نتایج هگزارش تحقیق، تهی هها، تهیطرح تحقیقاتی، تجزیه و تحلیل داده هارائ :نقش پژوهشی -ه

 .اخالق در پژوهش تیرعاو  یتخصص همرتبط با رشت یمقاالت پژوهش هنقادان

 یواحدها تیریمدو  سالمت بهداشت دهان و دندان میت تیریمد، یدندان یهامپلنتیامدیریت تیم درمانی  :نقش مدیریتی -و

 .ی پریودنتولوژیو درمان یپژوهش ،یآموزش

 : مهارت هاي عملي حرفه اي مورد انتظار و توانمندي ها

ایمپلنت و شرایط مرتبط، انجام های پریودنتال و پریو تشخیص انواع بیماری توانمندی در پیشگیری: هاتوانمندی: الف

ای گرایی در ، حرفهیادگیری مادام العمر و مبتنی بر شواهد، آنها ههای نگهدارنددرمانهای جامع ایمپلنت و پریودنتال و درمان

 .(Practice-Based Learning)نی بر  عملکرد توانمندی مبتو  توانمندی در برقراری ارتباطات فردی و تیمیپریودانتیکس، 

دقیق بیمار، نسوج نرم و سخت  همهارت ارزیابی و معاین: عمده( درمانی –اقدامات تشخیصی)ای های عملی حرفهمهارت: ب

بیمار به تشخیص  هچدهان و خارج دهان بیمار را داشته و با توجه به این اطالعات و سایر اطالعات حاصله از شکایت و تاریخ

ای و بین رشته)طرح درمان جامع  همهارت ارائآگهی با در نظر گرفتن جمیع جهات، مهارت تعیین پیشصحیح دست یابد، 

 مهارت در انجام انواع ، درمان پریودنتال Iمهارت در انجام فاز ت گزارش و ثبت مدارک پزشکی بیمار، مهار، (ایرشته
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های انواع جراحی، های پریودنتال، ژنژیوکتومی، کورتاژ، بیوپسیجراحی فلپ :شامل) پلنتروشهای جراحی پریودنتال و ایم

Reconstructive  وResective پریودنتال ،Root Resection / Hemisection ،های پالستیک پریودنتالجراحی ، 

های ها، انواع جراحیدندانیو انواع بی جراحی ایمپلنت، شامل قرار دادن آن در تمام نواحی دهانو  Preprostheticهای جراحی

های بافت نرم ، باال بردن کف سینوس، و جراحیGuided Bone Regenerationبازسازی استخوان شامل پیوند استخوان، 

مهارت ادارۀ زخم پس از عمل بیمار را داشته باشد،  مهارت الزم جهت به حداقل رساندن درد و ناراحتی، (.مرتبط با ایمپلنت

(Wound Management)  ،های اضافی درمان ،صورت نیازدر مهارت ارزیابی نتایج درمانی را داشته باشد تا را داشته باشد

در گونه عوارض بیولوژیک ایجاد شده مهارت تشخیص و درمان هررا انجام دهد،  جهت نگهداری یا بهبود نتایج درمانی حاصله

شامل بررسی متون، بیان مسأله، اهداف و )تحقیقاتی مرتبط  هو انجام یک پروژمهارت طراحی اطراف ایمپلنت را داشته باشد، 

متون علمی را  همهارت ارزیابی نقاداندوین مقاالت علمی را داشته باشد، مهارت ترا داشته باشد، ( تحقیق پیشنهادی فرضیات

مهارت ارزیابی شرایط و عوارض شد، شته بامهارت رعایت اصول کنترل عفونت را بصورت شایسته و بایسته دا .داشته باشد

 همهارت ارائایمپلنت را داشته باشد، تال و پریهای پریودنهای دندانپزشکی را از لحاظ آسیب به بافتحاصل از سایر درمان

پایه و ) های احیاء بیمارانمهارت روشص، نوپدید، و بازپدید داشته باشد، های پریودنتال و ایمپلنت را به بیماران خادرمان

 مهارت کنترل داشته باشد و  Sedationخدمات درمانی مرتبط را تحت بیهوشی عمومی و  همهارت ارائرا داشته باشد، ( پیشرفته

 . های پزشکی مرتبط را داشته باشداورژانس

 :دستياران از( Professionalism)اي انتظارات اخالق حرفه

 :ا یکسان است و می توان آنها را به شرح زیر خالصه نمودانتظارات اجتماعی برای دستیاران همه رشته ه

 :از دستیاران و دانش آموختگان این رشته انتظار می رود

منافع بیمار را بر منافع خود ترجیح دهند، در مواجهه با بیماران مختلف عدالت را رعایت کنند، در : در حوزه نوع دوستی -الف

برخورد با بیماران به تمام ابعاد جسمی، روانی واجتماعی آنان توجه داشته باشند، در تمامی مراحل مراقبت از بیماران وقت کافی 

داشته باشند و منشور حقوق بیمار را در شرایط مختلف رعایت کرده و از آن صرف نمایند، به خواسته ها و آالم بیماران توجه 

 . دفاع کنند

نسبت به انجام وظائف خود تعهد کافی داشته باشند، به سواالت بیماران پاسخ دهند، : در حوزه وظیفه شناسی و مسئولیت -ب

مورد در کار های بیمراهان قرار دهند، از دخالتاطالعات مربوط به وضعیت بیمار را با مناسبترین شیوه در اختیار وی و ه

ال بیماران احساس مسئولیت همکاران پرهیز نمایند و با اعضای تیم سالمت تعامل داشته باشند، در تمامی مراحل مراقبت و انتق
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یشگیری از تشدید بیماری، در رابطه با پو  برای مصاحبه، انجام معاینه و هر کار تشخیصی درمانی از بیماران اجازه بگیرندنمایند، 

 .بروز عوارض، ابتالی مجدد، انتقال بیماری و نیز بهبود کیفیت زندگی به طور مناسب به بیماران آموزش دهند

  .حریم خصوصی بیمار را رعایت نمایندو  باشند رازدار، درستکار باشند، راستگو باشند: در حوزه شرافت و درستکاری -ج

بیمار را به عنوان یک انسان در نظر عادات بیماران احترام بگذارند،  به عقاید، آداب، رسوم و: اندر حوزه احترام به دیگر -د

به ، به وقت بیماران احترام گذاشته و نظم و ترتیب را رعایت نمایندبه جای نام بیمار پرهیز نمایند،  گرفته، از ذکر عناوین پزشکی

 .وضعیت ظاهری آنها مطابق با شئون حرفه ای باشدرام بگذارند و کادر تیم درمانی احت همکاران و همراهان بیمار،

به ، را شناخته، در موارد الزم مشاوره و کمک بخواهند محدودیت های علمی خودانتقاد پذیر باشند، : در حوزه تعالی شغلی-ه

وردهای دستا ق با امکانات واقدامات تشخیصی درمانی مناسب را مطابدهند،  دانش و توانمندیهای خود را ارتقاء طور مستمر،

 . استانداردهای تکمیل پرونده پزشکی و گزارش نویسی را رعایت کنندعلمی در دسترس انجام دهند و 

 :تدوين شده است  (Core Curriculum)بخش ضروري برنامه با استفاده از آنها ي كه يمعيارها

کتب و منابع ، های نوینتکنولوژی، نظر صاحبنظران رشته، ایمپلنتهای نسوج اطراف دندان و شیوع بیماری، نیاز جامعه و کشور

 .های آموزشی بین المللی و معتبر دنیابرنامهو  های ملیامکانات موجود در کشور و اولویت، علمی معتبر مرتبط

 : راهبردهاي آموزشي

 :در آموزش رشتۀ تخصصی پریودانتیکس از راهبردهای آموزشی زیر بهره گرفته می شود

یادگیری مبتنی بر ، (Systematic Approach)نظام مندی ، یادگیری در طول عمر، تلفیق علوم پایه و بالینی، فراگیر محوری

 .نگری نگری و جامعهجامعو  یادگیری مبتنی بر شواهد، عملکرد

 :طول دوره آموزش

 امه و مقررات شورای آموزشسال است که به صورت تمام وقت طبق آیین ن 1پریودانتیکس  رشته طول دوره تخصصی

 .شود یم یدندانپزشکی و تخصصی سپر

 :شكل نظام آموزشي

انواع . باشدو در مورد دروس به صورت واحدی می( نیمسال)نظام آموزشی دوره تخصصی رشته پریودانتیکس به صورت ترمی 

علوم پایه، وابسته و تخصصی ارائه اند که در قالب دروس و کارگاهی تنظیم شده عملی -، نظریدروس به شکل نظری، عملی

 .گرددمی
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 :تركيب دروس

 :باشددوره تخصصی رشته پریودانتیکس شامل دوره علوم پایه، وابسته و تخصصی به ترتیب زیر می

 :دروس علوم پايه

تعمیق مباحثی این دروس به عنوان زیر ساخت علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارائه آنها نوآموزی، یادآوری و 

 .است که به برخی از آنها در دوره دکتری عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است

در قالب دروس علوم پایه مشترک و علوم اند که واحد از دوره تخصصی را به خود اختصاص داده 21دروس علوم پایه که جمعاً 

 .پایه اختصاصی ارائه می گردد

 :دروس علوم وابسته

 های تخصصی دندانپزشکی به بحث پرداخته و دانش، خالقیت و این دروس در مورد ارتباط علمی متقابل سایر رشته 

ها و ها، محدودیتها، اولویتدهد به نحوی که دستیاران با شناخت توانائیگیری صحیح را به دستیاران آموزشی میتصمیم

 .ر کار تیمی را جهت ارائه درمان جامع به بیماران کسب نمایندهای نوین در علوم مرتبط، توانایی شرکت دپیشرفت

های آموزشی مرتبط واحد از دوره تخصصی را  به خود اختصاص داده و به شکل مشترک با گروه 91دروس علوم وابسته جمعاً 

 .ارائه خواهند شد

 :دروس علوم تخصصي

ف ارتقاء سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی دهند با هداین دروس که محتوی اصلی دوره تخصصی را تشکیل می

 .شوندمناسب در حیطه تخصص پریودانتیکس آموزش داده می

مربوطه آموزش  دهند که توسط گروه آموزشیواحد از دوره تخصصی را به خود اختصاص می 83دروس علوم تخصصی جمعاً 

 .داده خواهند شد

 

دستیار از ترم اول وارد گروه آموزشی  .باشدیم یواحد درس 923 پریودانتیکسرشته  یدوره تخصص یآموزش یکل واحدها جمع

  .شودخود شده و دروس اختصاصی به او ارائه می
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 جدول دروس علوم پايه مشترك دوره تخصصي رشته پريودانتیكس( الف

س
در

د 
ك

 

 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد

حد
وا

ع 
جم

 
 پیشنیاز

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 
  9 19 - - 9 - - (9)آموزش پزشکی  9

  2 932 - - 2 - - (2)آموزش پزشکی  2

  9 - 91 1 - 1/3 1/3 بافت شناسی و جنین شناسی 1

  EBD - - 2 - - 932 2روش تحقیق و  4

  9 - - 91 - - 9 زبان انگلیسی کاربردی  1

  9 19 - - 9 - - فتوگرافی بالینی 6

  1/3 24 - - 1/3 - - فوریت های پزشکی 1

  9 19 - - 9 - - ایقوانین پزشکی و اخالق حرفه 8

  9 19 - - 9 - - ماریب یمنیکنترل عفونت و ا 1

  9 19 - - 9 - - مدیریت و حاکمیت بالینی 93

  5/11 384 11 62 5/9 5/0 5/1 جمع

 

 رشته پريودانتیكسجدول دروس علوم پايه اختصاصي دوره تخصصي ( ب

س
در

د 
ك

 

 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد

حد
وا

ع 
جم

 

 پیشنیاز

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 

  1/9 - 91 91 - 1/3 9 ایمنی شناسی کاربردی 99

  1/9 - 91 91 - 1/3 9 آناتومی کاربردی 92

  1/9 - 91 91 - 1/3 9 پاتولوژی دهان و فک و صورت 91

  1/3 - - 1 - - 1/3 ژنتیک در پریودانتیکس 94

  2 - - 14 - - 2 فارماکولوژی کاربردی 91

  9 - - 91 - - 9 فیزیولوژی و بیولوژی دهان 96

91 
های نوین در ها و تکنولوژیمهندسی بافت و بایومتریال

 پریودنتولوژی و ایمپلنت
9 9 - 91 14 - 2  

  1/9 - 91 91 - 1/3 9 میکروب شناسی کاربردی دهان 98

  5/11 - 106 135 - 4 5/8 جمع
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 جدول دروس علوم وابسته دوره تخصصي رشته پريودانتیكس( ج

س
در

د 
ك

 

 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد

حد
وا

ع 
جم

 
 پیشنیاز

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 
  2 - 14 91 - 9 9 ارتودانتیکس 91

  9 - 91 1 - 1/3 1/3 اکلوژن 23

  9 - 91 1 - 1/3 1/3 اندودانتیکس 29

  2 - 14 91 - 9 9 بیمار های دهان و فک و صورت 22

  1/2 -   - 1/2 بیماری های داخلی 21

  1/9 -   - 1/9 بیهوشی 24

  1 -   - 1 پروتزهای دندانی و ایمپلنت 21

  9 - 91 1 - 1/3 1/3 ترمیمی 26

  2 - 14 91 - 9 9 صورتجراحی دهان و فک و  21

  9 - 91 1 - 1/3 1/3 رادیولوژی دهان و فک و صورت 28

 - 11 - - - - 11 جمع
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 جدول دروس اختصاصي دوره تخصصي رشته پريودانتیكس( د

س
در

د 
ك

 

 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد

حد
وا

ع 
جم

 
 پیشنیاز

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
كا

 
  2 - - 14 - - 2 9مورد  هارائ 21

 21 2 - - 14 - - 2 2مورد  هارائ 13

 13 2 - - 14 - - 2 1مورد  هارائ 19

  2 - - 14 - - 2 9بررسی مقاالت  12

 12 1 - - 19 - - 1 2بررسی مقاالت  11

 11 1 - - 19 - - 1 1بررسی مقاالت  14

  2 932 - - 2 - - (9)پایان نامه  11

 11 2 932 - - 2 - - (2)نامه پایان  16

 16 2 - 68 - - 2 - (1)پایان نامه  11

 11 2 932 - - 2 - - (4)پایان نامه  18

 18 2 932 - - 2 - - (1)پایان نامه  11

  4 - - 68 - - 4 9نظری  دنتولوژیپریو 43

 43 4 - - 68 - - 4 2نظری  دنتولوژیپریو 49

 49 4 - - 68 - - 4 1نظری پریودنتولوژی  42

  9 - 14 - - 9 - ایمپلنت کلینیک پری 41

  9 - 14 - - 9 - پریودانتیکس کلینیک پری 44

 48 1 - 932 - - 1 - 9کلینیک ایمپلنت  41

 41 1 - 932 - - 1 - 2کلینیک ایمپلنت  46

  8 - 212 - - 8 - 9پریودنتولوژی کلینیک  41

 41 93 - 143 - - 93 - 2پریودنتولوژی کلینیک  48

 48 92 - 438 - - 92 - 1پریودنتولوژی کلینیک  41

  2 - 68 - - 2 - (9)مشارکت در آموزش دانشجویان  13

 13 2 - 68 - - 2 - (2)مشارکت در آموزش دانشجویان  19

 19 2 - 68 - - 2 - (1)مشارکت در آموزش دانشجویان  12

 - 80 308 1523 336 8 32 62 جمع
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 پريودانتیكسدوره تخصصي رشته  دروس چینش پیشنهادي

       نیمسال اول  

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 عملی -نظری 2 ارتودانتیکس 9

 عملی -نظری 9 اکلوژن 2

 عملی -نظری 9 اندودانتیکس  1

 عملی -نظری 1/9 ایمنی شناسی کاربردی 4

 کارگاهی 9 9آموزش پزشکی  1

 عملی -نظری 9 بافت شناسی و جنین شناسی  6

 عملی -نظری 2 بیماریهای دهان و فک و صورت 1

 عملی -نظری 1/9 پاتولوژی دهان و فک و صورت 8

 عملی -نظری 9 ترمیمی 1

 عملی -نظری 2 جراحی دهان و فک و صورت 93

 عملی -نظری 9 رادیولوژی دهان و فک و صورت 99

 کارگاهی EBD 2روش تحقیق و  92

 نظری 9 زبان انگلیسی کاربردی 91

 نظری 1/3 ژنتیک در پریودانتیکس 94

 کارگاهی 9 کنترل عفونت و ایمنی بیمار 91

 - 5/19 جمع

         نیمسال دوم

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 کارگاهی 2 2آموزش پزشکی  96

 عملی -نظری 1/9 آناتومی کاربردی 91

 نظری 2 9 ارائه مورد 98

 عملی -نظری 1/2 بیماری های داخلی 91

 کارگاهی 2 9پایان نامه  23

 عملی 9 ایمپلنت کلینیک پری 29

 عملی 9 پریودانتیکس کلینیکپری 22

 نظری 2 فارماکولوژی کاربردی 21

 کارگاهی 9 فتوگرافی بالینی 24

 کارگاهی 1/3 فوریت های پزشکی 21

 نظری 9 دهانفیزیولوژی و بیولوژی  26

 عملی -نظری 2 های نوین در پریودنتولوژی و ایمپلنتها و تکنولوژیمهندسی بافت و بایومتریال 21

 عملی -نظری 1/9 میکروب شناسی کاربردی دهان 28

 - 60 جمع
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        نیمسال سوم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 2 9بررسی مقاالت  21

 عملی -نظری 1/9 بیهوشی 13

 کارگاهی 2 2پایان نامه  19

 عملی -نظری 1 پروتزهای دندانی و ایمپلنت 12

 نظری 4 9پریودنتولوژی نظری  11

 کارگاهی 9 قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای 14

 عملی 8 9کلینیک پریودنتولوژی  11

 کارگاهی 9 مدیریت و حاکمیت بالینی 16

 عملی 2 9مشارک در آموزش دانشجویان  11

 - 5/63 جمع

        نیمسال چهارم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 2 2ارائه مورد  18

 نظری 1 2بررسی مقاالت  11

 عملی 2 1پایان نامه  43

 نظری 4 2پریودنتولوژی نظری  49

 عملی 93 2کلینیک پریودنتولوژی  42

 عملی 2 2مشارکت در آموزش دانشجویان  41

 - 64 جمع

       نیمسال پنجم 

 نوع واحد تعداد واحد نام درس ردیف

 کارگاهی 2 4پایان نامه  44

 نظری 4 1پریودنتولوژی نظری  41

 عملی 1 9کلینیک ایمپلنت  46

 عملی 92 1کلینیک پریودنتولوژی  41

 عملی 2 1مشارکت در آموزش دانشجویان  48

 - 64 جمع

        نیمسال ششم

 نوع واحد تعداد واحد درسنام  ردیف

 نظری 2 1ارائه مورد  41

 نظری 1 1بررسی مقاالت  13

 کارگاهی 2 1پایان نامه  19

 عملی 1 2کلینیک ایمپلنت  12

 - 10 جمع
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  1 :كد درس     (9)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 19 :ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 9 :تعداد و نوع واحد

 ندارد :نياز و همزمانپيش 

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 2)و ( 9)هدف از دروس آموزش پزشکی  :اهداف كلي

 .مشارکت در تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کارگاهی، پیش بالینی و بالینی در رسته تخصصی خود می باشد

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 آموزش نهیدر زم یعلم ئتیه کینقش  .9

 یریادگی -یاددهی اصول .2

 یریادگی انواع .1

 سیتدر ندیفرآ یها مهارت .4

 استاد فیها و وظا یژگیو .1

 (Lesson Plan)درس   یطراح .6

 یآموزش اهداف .1

 یآموزش یمحتوا هیته اصول .8

 یسخنران متن .1

 پرسش و پاسخ متن .93

 کوچک یدر گروها آموزش .99

 یمختلف آموزش گروه یروشها .92

 یساز هینقش و شب یفایا .91

 کینیدر کل آموزش .94

 یکمک آموزش لیوسا .91

 هوشمند یها تخته .96

 تهیه پاورپوینت .91
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  6: كد درس     (2)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 932: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 2: تعداد و نوع واحد

 (9)آموزش پزشکی : پيش نياز و همزمان

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 2)و ( 9)آموزش پزشکی هدف از دروس : اهداف كلي

 .مشارکت در تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کارگاهی، پیش بالینی و بالینی در رسته تخصصی خود می باشد

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 یطرح درس اختصاص .9

 آن یدانشجو و روشها یابیارزش .2

 یا نهیچند گز سواالت .1

 یحیتشر سواالت .4

 یسواالت امتحان یبند سطح .1

 در هنگام کار یابیارز .6

 Dops یطراح .1

 OSCE امتحانات .8

 یشفاه آزمون .1

 سواالت لیو تحل هیتجز .93

 برنامه یابیارزش .99

92. Course Planning 

91. Log book 

94. Port folio 

 یریادگی یبر توانمند یمبتن دگاهید .91

96. Standard patent 

 تلفیق در آموزش .91
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  4: كد درس    بافت شناسی و جنین شناسی   :نام درس

 ساعت 26 :ساعت آموزشي در طول دوره  (واحد عملی 1/3واحد نظری  1/3 )عملی  -واحد نظری 9 :تعداد و نوع واحد

 ندارد :پيش نياز و همزمان

 دهان و فک و صورت هشناخت اجزاء و چگونگی تشکیل، رشد، و تکامل بافت های تشکیل دهند: اهداف كلي

 :(عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 ساختار بافت های دهان .9

 دهان هجنین شناسی سر، صورت، و حفر .2

 آن هرشد و نمو دندان و بافت های نگهدارند  .1

 دندان و بافت مخاط دهان هبافت شناسی استخوان و مینا و عاج و پالپ و بافت های نگهدارند  .4

 حرکت فیزیولوژیک دندان  .1

 Presentationسخنرانی، ماژول، پرسش و پاسخ، مشاهده الم های میکروسکوپی،  :آموزشروش 

 Essay  ارائه سمینار، :روش ارزشيابي
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  3: كد درس    EBDروش تحقیق و   :نام درس

 ساعت 932 :ساعت آموزشي در طول دوره   واحد کارگاهی 2 :تعداد و نوع واحد

 ندارد :پيش نياز و همزمان

 انتشار در یابی و مهارت آموزش حوزه در تحقیق هایش رو با آشنایی و علمی پژوهش بنیادهای از آگاهی کسب :اهداف كلي

 .پژوهش نتایج

 

 يادگيري -به همراه روش ياددهي EBD و تحقيق درس روش( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

ف
دي

ر
 

 يادگيري -روش ياددهي عنوان محتواي آموزشي
 مدت آموزش 

 (ساعت)

9 
 دندانپزشکی در سوال طراحی و اصول شواهد بر مبتنی دندانپزشکی و تحقیق مبانی
 شواهد بر مبتنی

Problem oriented lecture 1 

 Problem oriented lecture 1 علمی منابع بر مروری 2
 6 کارگاهی دندانپزشکی در کاربردی و مهم و سایتهای جستجوگر موتورهای 1
 1 کار عملی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات علمی انواع منابع مدیریت افزارهای نرم با آشنایی 4
 1 تعاملی سخنرانی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات انواع 1

 1 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، توصیفی مطالعات 6

 Problem oriented lecture 1 بیماری و سالمت گیری اندازه شاخصهای 1

 Problem oriented lecture 1 ارتباط گیری اندازه شاخصهای 8

 1 سخنرانی ای مشاهده -تحلیلی مطالعات اصول 1

 Problem oriented lecture 1 ای مداخله مطالعات 93

 1 سخنرانی مروری مطالعات 99

 Problem oriented lecture 1 تشخیصی تستهای ارزیابی 92

 Problem oriented lecture 1 علیت و خطاها 91

 Problem oriented lecture 6 توصیفی آمار مبانی 94

 Problem oriented lecture 6 فرض آزمون و برآورد 91

 1 سخنرانی نقادانه ارزیابی 96

 1 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، مساله بیان و موضوع انتخاب و بندی اولویت 91

 1 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پژوهش  در و اخالق تحقیق متغیرها و مدیریت و فرضیات اهداف، 98

 1 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پرسشنامه و ها داده آوری جمع روشهای 91

 1 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، نمونه حجم محاسبه و گیری نمونه 23

 Problem oriented lecture 1 تورش – تحقیق خطاهای 29

 Problem oriented lecture 1 شدگی مخدوش – تحقیق و خطاهای برهمکنش 22

 1 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، شاهدی -مورد مطالعات خاص همگروهی و مالحظات مطالعات خاص مالحظات 21

 1 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، ای مداخله مطالعات خاص مالحظات 24

 1 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، تشخیصی تستهای ارزیابی خاص مالحظات 21

 Problem oriented lecture 1 کیفی مطالعات 26

 Problem oriented lecture 6 دندانپزشکی در آماری آزمونهای کاربرد با آشنایی 21
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  5: كد درس     زبان انگلیسی کاربردی   :نام درس

 ساعت 91 :ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری 9 :تعداد و نوع واحد

 ندارد :پيش نياز و همزمان

ارتقاء سطح گرامری و مکالمه انگلیسی در رابطه با رشتۀ تخصصی جهت ارائۀ سخنرانی و بحث در مجامع علمی  :اهداف كلي

 .بین المللی و نوشتن مقاالت به زبان انگلیسی، انجام مکاتبات علمی

 :(عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 اصول گرامر تخصصی .9

 (Scientific presentation)تخصصی  همکالم اصول .2

  اصول نگارش تخصصی .1

 اصول مکاتبات علمی تخصصی .4

 اصول مباحثات علمی تخصصی .1

 اصول مقدماتی فنون ترجمه .6

 (ارائه سخنرانی و ارائه پوستر)اصول  ارائه مقاالت در مجامع علمی بین المللی شامل  .1

 Writingارائه سخنرانی به زبان انگلیسی و  بحث گروهی،  :روش آموزش

 نگارش یک مکاتبه و یک مقاله به زبان انگلیسی و ارائه آن  :روش ارزشيابي
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  2: كد درس     فتوگرافی بالینی  :نام درس

 ساعت 19 :ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 9 :تعداد و نوع واحد

 ندارد :همزمانپيش نياز و 

 .آن یساز رهیو ذخ یدندانپزشک مارانیاز ب یتخصص یفتوگراف هیو ته یعکاس نیبا انواع دورب ییآشنا :اهداف كلي

دستیار به صورت مداوم باید نسبت به اقداماتی که در موارد اورژانس باید انجام  :حداقل مهارت هاي عملي مورد انتظار 

 برای این منظور در معرض دید قرار دادن فلوچارت درمان . اندارد شده نشان بدهدشود مسلط باشد و بر روی بیمار است

 .های پزشکی توسط دستیار الزامی استفوریت

 يادگيري -درس فتوگرافي باليني كارگاهي به همراه روش ياددهي( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

مدت 

 آموزش

 (جلسه)

 آموزشيعنوان محتواي  يادگيري -روش ياددهي

ف
دي

ر
 

 کارگاهی 9
آشنایی با انواع دوربین های مناسب و استاندارد و آشنایی با نحوه کاربرد دوربین و استفاده از 

 تکیه گاه
9 

 2 آشنایی با انواع رترکتورها، آیینه ها و نحوه کاربرد آنها کارگاهی 9

 1 فتوگرافی پرتریت و پروفایل کارگاهی 9

 4 دهانی و داخل دهانیفتوگرافی خارج  کارگاهی 9

 1 تهیه فتوگرافی از رادیوگرافی ها و کست ها کارگاهی 9

 6 آشنایی با تصاویر سه بعدی و تهیه آنها کارگاهی 9

 1 آشنایی با رفع مشکالت احتمالی در حین فتوگرافی در کارگاه و گروه کارگاهی 9

 کارگاهی 1
توسط اساتید گروه ) تهیه و آنالیز آنهاانجام تصاویر استاندارد در رشته تخصصی و نحوه 

 (مربوطه
8 

 1 (توسط اساتید گروه مربوطه) انجام تصاویر سه بعدی و آنالیز آنها  کارگاهی 1

 93 گرافینحوه سوپرایمپوزیشن تصاویر فتوگرافی و رادیو کارگاهی 9

 99 (دو بعدی و سه بعدی)آشنایی با ذخیره سازی تصاویر کارگاهی 9

 92 آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با فتوگرافی و ویرایش تصاویر کارگاهی 9

 Power Point 91 با Slide Presentations کارگاهی 9

 

 :منابع اصلي درس

Mastering Digital Dental Photography    و کتابهای تخصصی هر رشته  2336سال 
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  1: كد درس     فوریت های پزشکی  :نام درس

 ساعت 24 :ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 1/3 :واحدتعداد و نوع 

 ندارد: پيش نياز و همزمان

 Skillدر   یدندانپزشک یها کینیدر کل عیشا یپزشک یها تیو درمان موارد فور صیکسب مهارت جهت تشخ :اهداف كلي

Lab آموزش یمدل ها یو با آموزش بر رو. 

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 ناتیو معا هاتیفور صیو تشخ یریشگیو نقش آن در پ یپزشک خچهینحوه گرفتن شرح حال، تار .9

 ها تیدر فور زاتیو تجه لیوسا .2

 یاریسطح هش راتیتغ ،یمشکالت تنفس ت،یحساس ادیاز د یشامل واکنش ها: و نحوه درمان آنها عیشا یها تیفور .1

 (CPR) یویر یقلب یایاح .4

 Circulation – Airway- Breathingدر ارتباط با  یمورد استفاده فور یها کیتکن .1

 یپزشک یها تیکاربرد داروها در فور .6

 ...(یسرم تراپ -قاتیتزر) یپزشک یها تیدر فور یکاربرد یمهارت ها .1

 امکانات مشترک موجود در دانشکده ایاورژانس موجود در بخش و  زاتیبا مواد و تجه ییآشنا .8

 

دهان و فک و  یجراح یگروه آموزش دیساعته بوده و آموزش توسط اسات 1رت کارگاه به صو یجلسات آموزش شودیم هیتوص* 

      .شودارائه ( گروه طب اورژانس برگزار شود یبا همکار تواندیکه م)صورت 
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  8: كد درس    قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای  :نام درس

 ساعت 19 :دورهساعت آموزشي در طول     واحد کارگاهی 9 :تعداد و نوع واحد

 ندارد :پيش نياز و همزمان

ای آنان در قبال جامعه و حقوق قانونی های پایه اخالق، تعهدات حرفهتوانمندسازی دستیاران در زمینه تئوری :اهداف كلي

 ت های تشخیص مسایل اخالقی در هنگام بروز، تجزیه و تحلیل آن در دستیاران تقویدر این دوره مهارت. بیمار و همکاران

گردد تا بتوانند با بکارگیری موازین اخالقی و حقوقی در محیط آموزشی و پژوهشی بعنوان استاد و محقق و همچنین در طی می

 .ترین تصمیم را اخذ کندارائه خدمات بعنوان درمانگر شایسته
 

 يادگيري-درس قوانين پزشكي و اخالق حرفه اي به همراه روش ياددهي( عنوان محتوا)هاي آموزشي سرفصل

ف
دي

ر
 

 يادگيري -روش ياد دهي عنوان محتواي آموزشي
 مدت آموزش

*(جلسه)
 

 9 کارگاهی اخالق عمومی و کاربردی و کلیات پروفشنالیسم 9

 9 کارگاهی نوع دوستی و احترام، تعالی شغلی و عدالت 2

 9 کارگاهی شرافت و درستکاری، وظیفه شناسی 1

 9 کارگاهی چهارگانه اخالق زیستیتاریخچه و فلسفه اخالق، و اصول  4

 9 کارگاهی مکاتب و تئوریهای اخالقی 1

 9 کارگاهی ابزارهای تشخیصی در تصمیم گیری های اخالقی 6

 9 کارگاهی رضایت آگاهانه، برائت وتعیین ظرفیت تصمیم گیری جایگزین 1

 9 کارگاهی رازداری و حقیقت گویی 8

 9 کارگاهی ارتباط دندانپزشک با سایر اعضای کادر سالمت  1

 9 کارگاهی اصول مطب داری، ثبت اسناد پزشکی، ارتباط دندانپزشک با بیمار و همراهان  93

 9 کارگاهی آشنایی با نظام پزشکی، دندانپزشکی قانونی، مسوولیت، خطا و قصور پزشکی و حدود دیات 99

 9 کارگاهی آشنایی با تبعات صدور گواهی، مقررات دادگاه ها و نحوه دادرسی  92

 9 کارگاهی تعارض منافع 91

 9 کارگاهی اخالق در محیط های آموزشی 94

 9 کارگاهی فقه اسالمی، احادیث و ارتباط آن با اخالق در دندانپزشکی 91

 9 کارگاهی چالش های اخالق پزشکی 96

91 Integrated case presentation 9 ارائه مورد و مرور مقاالت 

 

 .هر جلسه معادل سه ساعت آموزش می باشد* 

 :منابع
، ترجمه ناهید حجازی، انتشارات حیان،  Wiliarm Dependerنظری بر کاربرد اخالق در درمان، تالیف : اخالق بالینی .9

9184 

 9112اصفهانی، معاونت پژوهشی دانشگاه علوم پزشکی ایران، ای در خدمات بهداشتی درمان، محمد مهدی اخالق حرفه .2

 ، ترجمه دکتر محمد ضرغام، ناشر برای فرداTreror Smithهای پزشکی، نویسنده اخالق در پژوهش .1

 9183الدین تابعی، ناشر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ای برای طبیبان، دکتر سید ضیاءطبیبانه .4
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  9: كد درس    ماریب ینمیکنترل عفونت و ا  :نام درس

 ساعت 19: ساعت آموزشي در طول دوره    یواحد کارگاه 9: و نوع واحد تعداد

 ندارد: نياز و همزمان پيش

را در کلینیک های دندانپزشکی و بیمارستانی بدانند و آنها را اجراء  ماریب یمنیدستیاران روش ها و مهارت های ا: يكل اهداف

 .نمایند

 (:عنوان محتوا)آموزشيسرفصل هاي 

 ماریب یمنیا .9

  ماریب یمنیدر ا یانسان هایعامل تیاهم .2

 ماریو مراقبت ب یمنیو موثر در ا دهیچیپ هایستمیبا س ییآشنا .1

 موثر  هایمیو استفاده از ت لیتشک .4

 ندهیآ یاز خطرها یریجلوگ یدرس از اشتباهات گذشته برا .1

 یپزشک یخطرها تیریشناخت و مد .6

 یمنیبه منظور ارتقا ا تیفیارتقا ک هایروش .1

 با کارکنان و سرپرستان مارانیب شتریارتباط ب .8

 و کنترل عفونت یریشگیمراقبت، پ .1

 یعفون یهایماریدر ب یمنیا .93

 ییدارو یمنیو ارتقا ا شیافزا .99

 انتقال  یو راهها یدر دندانپزشک عیشا های عفونیمیکروبیولوژی بیماری .92

 داده شده هایآموزش یساز ادهیو پ یحضور در گروه آموزش* .91
 

 .کندیمباحث مربوط به گروه خود کار کرده و بحث م یبر رو اریهر دست یکار گروه در

بوده، توسط  یموارد آموزش یساز ادهیدر بخش با پ اریدست ینیاقدامات بال نیدر ح افتهیجلسه ادغام  1قسمت بصورت  نیا* 

 نهینهاد اریدر دست ها، نکات آموزشیآموزش نیبا ا رودیانتظار م. شودیارائه م ینیو بال یلیتکم هایموزشآو  یابیارز د،یاسات

 . داد شود ریآنان تاث یابیکنترل و در ارز دیبعد توسط اسات یآموزش هایشده و در ترم
 

از انتشارات سازمان بهداشت  Patient Safety Curriculum Guide, Multi-professional Editionدرس،  نیا درسنامه

 قابل http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng.pdf تیکه در سا باشدیم یجهان

  .باشدیم یدسترس
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  10: كد درس    مدیریت و حاکمیت بالینی  :نام درس

 ساعت 19 :ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 9 :تعداد و نوع واحد

 ندارد :پيش نياز و همزمان

آشنا  یابیو ارز تیریاعمال مد مار،یب یمنیخدمات، ا یتعال یازهایخدمات، ن تیفیک تیریمد یبا مدلها و ابزارها :كلياهداف 

 تیاز جمله مدل حاکم تیفیک تیریمد یاستقرار مدلها و ابزارها قیخدمات سالمت دهان از طر تیفیشده و به لزوم بهبود ک

 .موارد را در عملکرد خود نشان بدهد نیاعتقاد داشته باشد و ا ینیخدمات بال

انتظار می رود دستیار در پایان این واحد اعمال مدیریت خدمات بالینی را در  :حداقل مهارت هاي عملي مورد انتظار 

 .حین ارئه خدمات سالمت دهان نشان بدهد و در ترم های باالتر تا حد نشان دادن آن به صورت خودکار ارتقا یابد

 يادگيري -درس مديريت و حاكميت باليني كارگاهي به همراه روش ياددهي( عنوان محتوا)زشيسرفصل هاي آمو

 مدت آموزش

 (جلسه)
 رديف عنوان محتواي آموزشي يادگيري -روش ياددهي

 9 کیفیت و سیستم های بهبود آن کارگاهی 9

 2 مدیریت کیفیت خدمات سالمت دهان کارگاهی 9

 1 و پیش نیازها حاکمیت خدمات بالینی کارگاهی 9

 4 مدلها و ابزارهای مدیریت کیفیت کارگاهی 9

 1 ایمنی بیمار کارگاهی 9

 6 اثر بخشی بالینی کارگاهی 9

 1 مفاهیم اثر بخشی بالینی و دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و ممیزی بالینی کارگاهی 9

 8 تعامل با بیماران، همراهان و جامعه کارگاهی 9

 1 و مهارت آموزی و مدیریت کارکنانآموزش  کارگاهی 9

 93* بهبود کیفیت در خدمات رشته تخصصی کارگاهی 1

 99* ارزیابی میزان تحقق و نحوه اجرای اصول حاکمیت بالینی خدمات در رشته تخصصی کارگاهی 1

 

جلسات آموزش های الزم این مورد در حین ارائه خدمات بالینی در رشته های تخصصی می باشد با این تفاوت که در این * 

 .مدیریت حاکمیت خدمات بالینی توسط اساتید گروه ارائه شود

برنامه از  یابیبرنامه به صورت ارزش نیا یابینحوه ارزش. باشدیدانشکده م یدرس بر عهده معاون آموزش تخصص نیا تیریمد

آن همراه  جهیگروه انجام و نت ریهمه ساله توسط مد دیباشد که با یم یبه اهداف اختصاص یابیدست زانیدانشجو، استاد و م دید

 .دانشکده ارائه گردد یآموزش تخصص یبرنامه به شورا یارتقا اجرا یو راهکارها شنهادهایپ
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  11: كد درس                  ایمنی شناسی کاربردی   :نام درس

 ساعت 14 :ساعت آموزشي در طول دوره (عملیواحد  1/3واحد نظری،  9)عملی  -واحد نظری 1/9 :تعداد و نوع واحد

  :پيش نياز و همزمان

افزایش سطح آگاهی در مورد اجزاء و عملکرد سیستم ایمنی، واکنش های دفاعی، بیماری های سیستم ایمنی و  :اهداف كلي

 .و آشنایی با روش های تشخیصی کاربردی ایمونولوژیک  علوم دندانپزشکی هکاربرد آنها در حیط

 (:عنوان محتوا)هاي آموزشيسرفصل 

 ایمنی ذاتی در بیماری های پریودنتال -9

 ایمنی اختصاصی در بیماری های پریودنتال -2

 ایمونولوژی در شرایط سالمت پریودنتال -1

 ایمونولوژی در انواع بیماری های پریودنتال -4

 وقایع سلولی مؤثر در تنظیم مدیاتورهای آماسی -1

 ی سلولی میزبان در درمان بیماری های پریودنتالاستراتژی های درمانی جهت توقف سیگنال ها -6

 کاربردی آشنایی با روش های تشخیصی ایمونولوژی -1

 Demonestrationسخنرانی، ماژول، بحث گروهی،   :روش آموزش

 Essayارائه سمینار،   :روش ارزشيابي
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  16: كد درس    آناتومی کاربردی                       :نام درس

 ساعت 14 :ساعت آموزشي در طول دوره (واحد عملی 1/3واحد نظری،  9)عملی  -واحد نظری 1/9 :واحدتعداد و نوع 

  :پيش نياز و همزمان

 شناخت ساختمان و اجزاء بافت های دهان و فک و صورت: اهداف كلي

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 آناتومی و بافت شناسی غدد بزاقی -9

 گیجگاهی فکیبافت شناسی و آناتومی مفصل  -2

 دهان و عضالت ناحیۀ اطراف دهان و صورت هآناتومی حفر -1

 آناتومی جراحی پریودنشیم و ایمپلنت و ساختار های مرتبط -4

 فضاهای آناتومیک سر و گردن -1

 آناتومی و بافت شناسی و جنین شناسی سینوس ماگزیال -6

 دهان و سر وصورت هنوروآناتومی حفر -1

 تشریح بر روی جسد :روش آموزش

 تشریح بر روی جسد  :ارزشيابيروش 
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  14: كد درس  پاتولوژی دهان و فک و صورت                        :نام درس

 ساعت 14 :ساعت آموزشي در طول دوره (واحد عملی 1/3واحد نظری،  9)عملی  -واحد نظری 1/9: تعداد و نوع واحد

  :پيش نياز و همزمان

 عملی در رابطه تشخیص و درمان ضایعات مرتبط با پریودنشیم و مخاط دهاندانش و مهارت نظری و  کسب :اهداف كلي

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 ضایعات سفید -9

 ضایعات قرمز -2

 زخم های دهانی -1

 ضایعات اگزوفیتیک -4

 توده های گردنی -1

 ضایعات پیش بدخیمی  -6

ضایعات خوش خیم و بدخیم نسج نرم و تومور ها و سیست های پریودنشیم مشتمل بر ضایعات واکنشی نسج نرم و سخت،  -1

 سخت، سیست های پریودنشیم

 : سر فصل هاي عملي

 ده سازی نمونه های آسیب شناسیاروش های آم -9

 رنگ آمیزی های غیر اختصاصی -2

 رنگ آمیزی اختصاصی بافت استخوانی و بافت نرم -1

 تشخیص عملی نمونه های آسیب شناسی ضایعات مرتبط -4

 هیستومورفومتریک جهت بررسی نمونه های استخوانیآشنایی با روش های  -1

 آشنایی با شیوه های نوین آسیب شناسی  -6

 Lab educationو  Presentation: عملی  سخنرانی، پرسش و پاسخ  :نظری :روش آموزش

 Essayارائه سمینار یا   :روش ارزشيابي
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   13 :كد درس     ژنتیک در پریودانتیکس  :نام درس

 ساعت 1 :ساعت آموزشي در طول دوره    نظریواحد  1/3 :واحدتعداد و نوع 

  :پيش نياز و همزمان

آشنایی با اصول کلی ژنتیک، وراثت و شناخت بیماری ژنتیکی و روشهای جدید تشخیص بیماریهای ژنتیکی،  :اهداف كلي

 .پلنتدرمان در بیماران مستعد به بیماری پریودنتال و پری ایم هنقش ژنتیک در بروز و نتیج

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 شیوه های جدید بررسی های ژنتیکی و ژنومیک  -9

 انواع نقایص ژنتیک و نحوه توارث آنها -2

 تحقیقات ژنتیک در ناهنجاریهای اسکلتودنتال -1

 نقش ژنتیک در بروز بیماری های پریودنتال پیشرفته -4

 medically related periodontitisنقش ژنتیک در بروز  -1

 نتایج درمان پریودنتال در بیماران مستعد به بیماری های پریودنتال -6

 نقش ژنتیک در بروز مشکالت مربوط به جایگذاری ایمپلنت های دندانی -1

 سخنرانی و ماژول :روش آموزش

 آزمون کتبی  :روش ارزشيابي
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  15 :كد درس              فارماکولوژی کاربردی                          :نام درس

 ساعت 14 :ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری   2 :تعداد و نوع واحد

  :پيش نياز و همزمان

تعمیق شناخت داروهای کاربردی در پریودنتولوژی و شناخت داروهای رایج، اثرات و تداخل اثر آنها در  :اهداف كلي

 . پاسخ میزبان هدندانپزشکی، و داروهای تعدیل کنند

 (:عنوان محتوا)آموزشيسرفصل هاي  

 : آشنایی با کلیات -9

 مکانیزم جذب، توزیع، دفع، و اثر داروها در بدن -

 ...(اثرات توکسیک، ایدیوسنکرازی، ازدیاد حساسیت و)آشنایی با اثرات و عوارض جانبی داروها  -

 تداخل اثر داروهای معمول مورد استفاده در رشتۀ پریودانتیکس با سایر داروها -2

 ر دوران بارداری وشیردهیتجویز داروها د -1

 آشنایی با اصول نسخه نویسی -4

 شناخت مسکن هاو فارماکولوژی داروهای ضد درد -1

 شناخت فارماکولوژی داروهای ضد التهاب استروئیدی و غیر استروئیدی -6

 آنتی بیوتیک ها  -1

 داروهای ضد قارچ موضعی و سیستمیک -8

 داروهای ضد ویروس -1

 شناخت آنتی هیستامین ها -93

 موضعی هبی حس کنندشناخت داروهای  -99

 شناخت داروهای بیهوشی -92

 شناخت داروهای مؤثر بر سیستم عصبی مرکزی و خودکار -91

 شناخت داروهای مؤثر بر میزان ترشح بزاق -94

 مخاطی -آشنایی با داروهای مؤثر در بیماری های خودایمنی پوستی -91

 شناخت انواع عوارض جانبی داروها در دهان -96

 شناخت آنتی سپتیک ها در دندانپزشکی -91

 پاسخ میزبان  هداروهای تعدیل کنند -98

 آشنایی با داروهای گیاهی در درمان های پریودنتال -91

 local delivery systemآشنایی با  -23

 سخنرانی و ماژول :روش آموزش

 Essay یا  سمینار ارائه  :روش ارزشيابي
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  12: كد درس   فیزیولوژی و بیولوژی دهان   :نام درس

 ساعت 91 :ساعت آموزشي در طول دوره    واحد نظری   9 :تعداد و نوع واحد

  :پيش نياز و همزمان

 .آشنایی با فیزیولوژی و بیولوژی دهان و فک و صورت :اهداف كلي

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 آشنایی با روند تشکیل و مینرالیزاسیون بافت های دندان و پریودنتال -9

 دندانیشناخت ترکیب شیمیایی بافت های  -2

 PDLفیزیولوژی مینا، عاج، پالپ، سمنتوم، و استخوان، و  -1

 فیزیولوژی مخاط دهان، بزاق، جوانه های چشایی و عقده های لنفاوی -4

 فیزیولوژی درد و کنترل آن -1

 (مضغ، بلع، تکلم و تنفس)فیزیولوژی اعمال دهان  -6

 فیزیولوژی رویش و تحلیل دندان -1

 شناخت مکانیزم تحلیل و بازسازی استخوان -8

 آشنایی با مکانیزم رفلکس عضالت -1

 آشنایی با نقش سن و هورمون ها در ساختمان دهان و دندان -93

 فیزیولوژی و بیولوژی سینوس ماگزیال -99

 فیزیولوژی سیستم عصبی عضالنی -92

 اثر اختالالت نوروماسکوالر بر روی سیستم فک و صورت و دندانها -91

 سخنرانی و ماژول :روش آموزش

 یآزمون کتب  :روش ارزشيابي
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  11: كد درس  مهندسی بافت و بایومتریال ها و تکنولوژی های نوین در پریودنتولوژی و ایمپلنت  :نام درس

 ساعت 19: ساعت آموزشي در طول دوره  (واحد عملی 9، واحد نظری 9)عملی  -واحد نظری 2 :تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

و شناسایی انواع مواد پیوندی و کاربرد آنها و انواع غشاء ها و انواع سطوح آشنایی با اصول مهندسی بافت  :اهداف كلي

 .ایمپلنت

 (:عنوان محتوا) سرفصل هاي آموزشي

 )ngineering)Eissue Tctive Aassive and Pمهندسی بافت  هاصول پای .9

 ژن درمانی در بیماری های پریودنتال .2

 در بازسازی استخوان و پریودنتال rhBMP-2، وPRP ،rhPDGFکاربرد  .1

 غشاء ها .4

 مواد پیوند استخوان .1

 مواد پیوند لثه .6

  EMDمدیاتورهای بیولوژیک و  .1

8. iomodificationBurface Soot R 

1. odificationMurface Smplant I 

93. luesGBiologic  

99. Bioproducts در پریو و ایمپلنت 

   Lab Educationسخنرانی ، ماژول، :روش آموزش

  Essayیا  سمینار ارائه :ارزشيابيروش 
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  18: كد درس    میکروب شناسی کاربردی دهان    :نام درس

 ساعت 14 :ساعت آموزشي در طول دوره  (واحد عملی 1/3، واحد نظری 9)عملی  -واحد نظری 1/9 :تعداد و نوع واحد

  :پيش نياز و همزمان

پوسیدگی، بیماری پریودنتال و پری ایمپلنت، و )آشنایی با میکروارگانیزم های موجود در شرایط سالمت و بیماری  :اهداف كلي

 (اندودانتیکس

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 آشنایی با فلور میکروبی دهان .9

خواص فیزیولوژیک پالک در سطح فراساختاری، دینامیک رشدی پالک دندانی، ( پالک)آشنایی با نحوۀ تشکیل بیوفیلم  .2

 باکتری ها cross-infection ، وtransmission ،translocationدندانی، رفتارهای خاص باکتریها در بیوفیلم، اصول 

 آشنایی با میکروارگانیزم های مرتبط با انواع بیماری پریودنتال و پری ایمپلنت .1

 مشخصات کلیدی پریوپاتوژن های خاص .4

 ای مرتبط با ایجاد پوسیدگی دندانآشنایی با میکروارگانیزم ه .1

 آشنایی با میکروارگانیزم های مرتبط با نسوج پالپ و پری اپیکال .6

 آشنایی با میکروارگانیزم های مرتبط با عفونت های شایع دهان و آبسه های دندانی .1

 نقش پروبیوتیک ها در درمان بیماری های میکروبی .8

 (در صورت امکان آشنایی عملی)روش های جدید شناسایی باکتری ها و ویروس ها  .1

 اثرات متقابل میکروب ها با سیستم ایمنی .93

 پره بیوتیک و پروبیوتیک در درمان بیماری های پریودنتال و پری ایمپلنت .99

 Demonestration: عملی سخنرانی، ماژول: نظری :روش آموزش

  Essayیا  سمینار ارائه :روش ارزشيابي
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  19: كد درس               ارتودانتیکس          :نام درس

 ساعت 19 :ساعت آموزشي در طول دوره  (واحد عملی 9واحد نظری،  9)عملی  -واحد نظری 2 :تعداد و نوع واحد

  :پيش نياز و همزمان

های متخصصین ارتودانتیکس در درمانهای مشترک و توانایی انجام درمانهای بین ها و توانمندیآشنایی با دیدگاه :اهداف كلي

پریو -ای ارتورشته
*

 . tovemenMooth Tinor Mو انجام حداقل یک مورد 

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 بیماری پریودنتال هآشنایی با طرح درمان ارتودنسی در بیماران دارای سابق .9

  Forced Eruptionمالحظات ارتودنتیک در  .2

 های پروتزی یا موقت مالحظات مهم در انکوریج ارتودنتیک با استفاده از ایمپلنت .1

 مالحظات ارتودنتیک در اکسپوژر دندان های نهفته .4

 Minor Tooth Movementآشنایی با اصول  .1

  Minor Tooth Movementانجام حداقل یک مورد  .6

 استراتژی های درمان ارتودنسی در بهبود نتایج درمان پریودنتال .1

8. Forced Eruptionنحوه انجام و محدودیت های آن ،. 

 PBL ارائه مورد،  ، سخنرانی، ماژول :آموزشروش 

، ارائه مورد Essayیا  سمینار ارائه :روش ارزشيابي
* 

 

را پریو که با همکاری گروه ارتودنسی درمان شده است  -ای ارتودستیار باید در انتهای دوره حداقل یک مورد بیمار بین رشته* 

 . ارائه دهد
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  60: كد درس                اکلوژن          :نام درس

 ساعت 26 :ساعت آموزشي در طول دوره (واحد عملی 1/3، واحد نظری 1/3)عملی  -واحد نظری 9 :تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 .آشنایی با بیماری های اکلوژن و مفصل گیجگاهی فکی :اهداف كلي

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 TMJفیزیولوژی  .9

 TMJپاتوژنز بیماری های  .2

 فانکشن و دیس فانکشن اکلوزال .1

 TMJمعاینات بالینی و غربالگری بیماران دچار مشکل  .4

 TMJروش های تشخیصی در بیماران مشکوک به مشکالت  .1

تجویز موارد و ...  ولیزرتراپی   ، فیزیوتراپی،تراپیاکلوزال) TMJمداخالت درمانی در بیماران مبتال به انواع مشکالت انجام  .6

 (هاآن

 کست های تشخیصی و موارد تجویز آن در بیماران مبتال  .1

 PBL ارائه مورد،  سخنرانی، ماژول، آموزش بر بالین بیمار،  :روش آموزش

 Night Guard، ساخت حداقل یک مورد  Essayیا  سمینار ارائه :روش ارزشيابي
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  61: درسكد                اندودانتیکس          :نام درس

 ساعت 26: ساعت آموزشي در طول دوره (واحد عملی 1/3، واحد نظری 1/3)عملی  -واحد نظری 9 :تعداد و نوع واحد

  :پيش نياز و همزمان

های بین و توانایی انجام درمانهای متخصصین اندودانتیکس در درمانهای مشترک ها و توانمندیآشنایی با دیدگاه :اهداف كلي

 .ایرشته

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 آشنایی با مطالب جدید در رابطه با ارتباط پالپ و پریودنشیم .9

 پریو از دیدگاه اندودانتیکس -ضایعات مشترک اندو .2

 تحلیل های داخلی و خارجی .1

 درمان  حوادث حین درمان مؤثر بر نتیجه .4

 جراحی های پری رادیکوالر  .1

 کانال و کاربرد آنها  هانواع مواد سیل کنند .6

 اندودانتیکس Managementتراماهای دندانی و  .1

 PBL ارائه مورد،  سخنرانی، ماژول،  :روش آموزش

، ارائه مورد Essayیا  سمینار ارائه :روش ارزشيابي
* 

 

پریو که با همکاری گروه اندودانتیکس درمان شده  -ای اندودستیار باید در انتهای دوره حداقل یک مورد بیمار بین رشته* 

 . است را ارائه دهد
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  66:كد درس             بیماریهای دهان و فک و صورت        :نام درس

 ساعت 19 :ساعت آموزشي در طول دوره (واحد عملی 9واحد نظری،  9)عملی  -واحد نظری 2 :تعداد و نوع واحد

 : همزمانپيش نياز و 

های متخصصین بیماریهای دهان در درمانهای مشترک و توانایی انجام درمانهای ها و توانمندیآشنایی با دیدگاه :اهداف كلي

 .ایبین رشته

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 .میکروبیولوژیکخون، ادرار، و مدفوع، سرولوژیک، ایمونولوژیک و : موارد تجویز و تفسیر آزمایشات رایج .9

 معاینات داخل و خارج دهانی .2

 تب خال، آفت، کاندیدیازیس و درمان آنها .1

 در بافت نرم و سخت دهان( کیستی و تومورال)انواع ضایعات  .4

 مخاطی و درمان آنها و پروگنوز درمان ایمپلنت در این بیماران - بیماریهای پوستی .1

  Excisionalو  Incisionalموارد تجویز بیوپسی  .6

 دهان هعات پیش سرطانی حفرضای .1

 استئوپروز، بیماریهای کبدی و ایدز  تظاهرات سیستمیک و دهانی بیماران مبتال به لوسمی، دیابت، استئوپنی، .8

 بررسی عالئم حیاتی بیمار .1

 کموتراپی و رادیوتراپی همالحظات الزم در درمان جراحی برای بیماران دارای سابق .93

 PBL مورد،  ارائه سخنرانی، ماژول،  :روش آموزش

، ارائه مورد Essayیا  سمینار ارائه :روش ارزشيابي
*

 

 

پریو که با همکاری گروه بیماریهای دهان  -ای بیماریهای دهاندستیار باید در انتهای دوره حداقل یک مورد بیمار بین رشته* 

 . ارائه دهدرا درمان شده است 
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  64 :درسكد                 بیماریهای داخلی   :نام درس

  :ساعت آموزشي در طول دوره  (Observer) عملی -واحد نظری 1/2: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

آشنایی عالئم و تشخیص بیماری های سیستمیک، آشنایی ابتدایی با درمان این بیماران و شناخت مالحظات  :اهداف كلي

 .مشاوره پزشکی با همکاران پزشک هآشنایی با نحو -بیمارانالزم در درمان پریودنتال و ایمپلنت در این 

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 آشنایی با روشهای تشخیصی بیماری های گوارشی و کبد .9

 آشنایی با روشهای تشخیصی بیماری های غدد مترشحه داخلی .2

 قییی و مالحظات الزم در جراحی پریودنتال یا ایمپلنت در بیماران قلبی عروآشنا .1

  ی اتوایمیونماریبدر  جراحی پریودنتال یا ایمپلنتمالحظات الزم در  وآشنایی  .4

 تحت درمان در مبتالیان به سرطان و( جراحی)در درمان دندانپزشکی  مالحظات الزم و ییآشنا .1

 در بیماران مبتالبه بیماری کلیوی و دیالیزی( جراحی) در درمان دندانپزشکیمالحظات الزم  وآشنایی  .6

 در بیماری های خونی مالحظات الزم و ییآشنا .1

 ....(هپاتیت و ایدز،)بیماران عفونی  در مالحظات الزم و ییآشنا .8

 ...ی استخوان واسکلرودرماوپوک ، M.Sدر بیماری  مالحظات الزم و ییآشنا .1

 در بیماران خاص مالحظات الزم ویی آشنا .93

 مالحظات مرتبط با بیماران مسن .99

 PBL ارائه مورد،  آموزش بر بالین بیمار،  سخنرانی، ماژول، :روش آموزش

  Essayیا  سمینار ارائه :روش ارزشيابي
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   63 :كد درس      بیهوشی  :نام درس

  :ساعت آموزشي در طول دوره              عملی   -احد نظریو 1/9: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

و مالحظات  Sedation انجام جراحی پریودنتال و ایمپلنت تحت بیهوشی و آشنایی با اصول کلی بیهوشی جهت :اهداف كلي

  .الزم در جراحی این بیماران

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 Sedation  آشنایی با داروهای بیهوشی و .9

 Sedation  مالحظات الزم در بیماران قبل و پس از بیهوشی و .2

 عمومیهوشی یماران تحت بیمالحظات الزم حین جراحی در ب .1

 Sedation  آشنایی عملی باروشهای مختلف بیهوشی و .4

 پریودانتیکس هتداخالت داروهای بیهوشی با سایر داروهای تجویزی شایع در رشت .1

 Sedation  مشکالت و عوارض ناشی از بیهوشی و .6

 کنترل درد .1

 سخنرانی، ماژول، آموزش بر بالین بیمار :روش آموزش

  Essayیا  سمینار ارائه :روش ارزشيابي
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   65 :كد درس    پروتزهای دندانی و ایمپلنت  :نام درس

  :ساعت آموزشي در طول دوره    عملی -واحد نظری 1 :تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 های متخصصین پروتز در درمانهای مشترک و توانایی انجام درمانهای بین ها و توانمندیآشنایی با دیدگاه :اهداف كلي

 .پریو -ای پروتزرشته

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 طرح درمان ایمپلنت در افراد دچار بی دندانی کامل .9

 ات پروتز دندانی در طرح درمان افراد دچار بی دندانی پارسیلظمالح .2

 در طرح درمان افراد دچار بی دندانی پارسیل ایمپلنتمالحضات پروتز  .1

 مالحظات زیبایی جهت قرار دادن ایمپلنت ها در نواحی استتیک .4

 مالحظات پروتزی در دندانهای تحت درمان قطع ریشه .1

 اسپلینت ها .6

 (در طرح درمان ایمپلنت و دندان)پروتزهای موقت  .1

 ناهنجاری های اکلوژنی استراتژی های درمانی در بیماران دچار کمبود فضای بین فکی و .8

  Radiographic and Surgical Guideکست تشخیصی و  .1

 بیومکانیک و نقش آن در طرح درمان ایمپلنت .93

  (Close Tray and Open Tray)بر روی ایمپلنت و بریج آشنایی با مراحل ساخت کراون  .99

  Maxillofacialآشنایی با پروتزهای  .92

 PBL د، ارائه مور سخنرانی، ماژول،  :روش آموزش

، ارائه مورد Essayیا  سمینار ارائه :روش ارزشيابي
*

 

 

ارائه را که با همکاری گروه پروتز درمان شده است  Multidisciplinaryدستیار باید در انتهای دوره حداقل یک مورد بیمار * 

 . دهد
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    62:كد درس      ترمیمی  :نام درس

 ساعت 26 :ساعت آموزشي در طول دوره (واحد عملی 1/3واحد نظری،  1/3)*عملی -واحد نظری 9 :تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 های متخصصین پروتز در درمانهای مشترک و توانایی انجام درمانهای بین ها و توانمندیآشنایی با دیدگاه: اهداف كلي

  .پریو -ای پروتزرشته

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 قدامی هزیبایی در بیماران دچار بیماری پریودنتال در ناحی -درمان ترمیمیمالحظات مهم در  .9

 و موارد تجویز آنها  FRCدرمان  .2

 دندانهای قدامی و مالحظات آن Extractionترمیم های فوری و موقت پس از  .1

 وموارد تجویز آن  Bleachingانواع .4

 انواع اسپلینت ها از دیدگاه ترمیمی .1

 مشکالت یاتروژنیک رستوریتیو طی درمانهای پریودنتال Management هنحو .6

 PBL ارائه مورد،  سخنرانی، ماژول،  :روش آموزش

، ارائه مورد Essayیا  سمینار ارائه :روش ارزشيابي
*

 

پریو که با همکاری گروه ترمیمی درمان شده است  -ای ترمیمیدستیار باید در انتهای دوره حداقل یک مورد بیمار بین رشته* 

 .را با همکاری بخش ترمیمی انجام دهد Segmental Splintingرا ارائه دهد و حداقل یک مورد 
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   61:كد درس    جراحی دهان و فک و صورت  :نام درس

  ساعت 19 :طول دوره ساعت آموزشي در (واحد عملی 9واحد نظری،  9)عملی  -واحد نظری 2 :تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

فک و صورت در درمانهای مشترک و توانایی  های متخصصین جراحی دهان وها و توانمندیآشنایی با دیدگاه :اهداف كلي

 پریو -ای جراحیانجام درمانهای بین رشته

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

  Vestibuloplastyانواع تکنیک های جراحی  .9

  Distraction Osteogenesisروش انجام  .2

 rosthesisPaxillofacial Mمالحظات مهم در انجام جراحی ایمپلنت در بیماران نیازمند  .1

 و محدودیت های آن ranspositioningTerve Nروش انجام جراحی  .4

 تکنیک های جراحی دندان کانین و عقل نهفته  .1

 ایجراحی های پری رادیکوالر دندانهای چند ریشه .6

 جراحی های حذف اپولیس فیشوراتوم .1

 فمور هجراحی پیوند استخوان از ناحی .8

 (تحت بیهوشی)اصول جراحی در اطاق عمل  .1

  Maxillofacialآشنایی با جراحی های رایج  .93

 صورتی -مدیریت عفونت های دهان و فکی .99

 فک و صورتمدیریت عوارض ناشی از صدمات به اعصاب و عروق حیاتی ارگانهای حیاتی از دیدگاه جراح  .92

 Vestibuloplastyانجام حداقل یک مورد  .91

 انجام حداقل یک مورد جراحی دندان عقل نهفته .94

 انجام حداقل یک مورد جراحی پری رادیکوالر .91

 آشنایی و انجام حداقل یک مورد بیوپسی از بافت سخت .96

 PBL ارائه مورد،  سخنرانی، ماژول،  :روش آموزش

  Essayسمینار یا  ارائه :روش ارزشيابي

 

  .مشارکت فعال داشته باشد bserverOدستیار در زمان انجام جراحی های بیمارستانی به عنوان  *
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  68:كد درس    رادیولوژی دهان و فک و صورت  :نام درس

 ساعت 26 :ساعت آموزشي در طول دوره (واحد عملی 1/3واحد نظری،  1/3)عملی  -واحد نظری 9 :تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

های داخل و خارج دهانی و تشخیص افتراقی ضایعات دهان و دندان آشنایی با روشهای رایج و نوین رادیوگرافی :اهداف كلي

 .با استفاده از تصویر برداری

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 رادیوبیولوژی و حفاظت در برابر اشعه .9

 رادیوگرافی های خارج دهانیشناسایی لندمارک های آناتومیک در  .2

 داخل دهانی شناسایی معایب احتمالی در کلیشه های رادیوگرافی های خارج دهانی و .1

4. CT-Scan و تفسیر آن 

1. Cone-beam CT و تفسیر آن 

6. MRI و تفسیر آن 

 (مزایا و معایب) رادیوگرافی های دیجیتال  .1

 ایآشنایی ابتدایی با پزشکی هسته .8

 فک و صورت با استفاده از نماهای رادیوگرافیک  وتشخیص افتراقی ضایعات دهان  .1

 آموزش چگونگی استانداردسازی رادیوگرافی ها جهت انجام مطالعات تحقیقاتی  .93

 جهت طرح درمان در بیماران ایمپلنت Radiographic Guideاستفاده از  .99

 چگونگی بکارگیری نرم افزارهای مرتبط با ایمپلنت  .92

 ینوس ماگزیال بر اساس نمای رادیوگرافیتشخیص افتراقی انواع بیماریهای س .91

 گزارش هو ارائ Cone-beam CTتفسیر یک مورد  .94

 PBL ارائه مورد،  سخنرانی، ماژول،  :روش آموزش

  Essayسمینار یا  ارائه :روش ارزشيابي

 

  



42 

 

  69: كد درس      (9)ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 14: طول دورهساعت آموزشي در      واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

  :پيش نياز و همزمان

 .توانایی جهت نقد و بررسی پیرامون تشخیص، پیش آگهی و طرح درمان در موارد پریودنتال ساده تا متوسط: اهداف كلي

 :(عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

آل و ایده)طرح درمانهای احتمالی آگهی بیمار پریودنتال ساده و بررسی در مورد انواع حداقل دو مورد تشخیص و پیش هارائ .9

 ( جایگزین

 ."مورد هارائ"آگهی و طرح درمان بیماران ارائه شده در کالس شرکت فعال و بحث در مورد تشخیص و پیش .2

از آغاز تا پایان درمان( همراه با فتوگرافی)حداقل یک مورد کامل  هارائ .1
*

 

 Case Presentation ،Panel Discussion :روش آموزش

 سخنرانی ارائه :رزشيابيروش ا

 

 .  باشند aseCمقاالت مرتبط با  هموارد باید همراه با رفرنس و ارائ هارائ *
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  40:كد درس      (2)ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 14 :ساعت آموزشي در طول دوره                          واحد نظری 2 :تعداد و نوع واحد

 (9)ارائه مورد  :پيش نياز و همزمان

 .توانایی جهت نقد و بررسی پیرامون تشخیص، پیش آگهی و طرح درمان در موارد پریودنتال پیچیده و ایمپلنت :اهداف كلي

 :(عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

بررسی در و ( و موارد ایمپلنت ultidisciplinaryM)آگهی بیمار پریودنتال پیچیده حداقل دو مورد تشخیص و پیش هارائ .9

(جایگزین آل وایده)های احتمالی مورد انواع طرح درمان
*
های های مورد نیاز و کستهمراه با فتوگرافی و رادیوگرافی)

 (تشخیصی

 ."مورد هارائ "آگهی و طرح درمان بیماران ارائه شده در کالس شرکت فعال و بحث در مورد تشخیص و پیش .2

از آغاز تا پایان درمان و بحث و ( همراه با فتوگرافی( )و ایمپلنت disciplinaryultiMموارد )ارائۀ حداقل یک مورد کامل  .1

تبادل نظر در مورد درمان صورت گرفته
**

 

 Case Presentation ،Panel Discussion :روش آموزش

 سخنرانی ارائه :روش ارزشيابي

 

 . صورت گیرد aseCهای مرتبط با باید با حضور اساتید گروه "(2)مورد  هارائ"های کالس *

 .  باشند aseCمقاالت مرتبط با  هموارد باید همراه با رفرنس و ارائ هارائ **
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  41:كد درس      (1)ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 14 :ساعت آموزشي در طول دوره                         واحد نظری 2 :تعداد و نوع واحد

 (2)ارائه مورد  :پيش نياز و همزمان

توانایی جهت نقد و بررسی پیرامون تشخیص، پیش آگهی و طرح درمان در موارد پریودنتال پیچیده و ایمپلنت،  :اهداف كلي

 .آماده سازی مورد جهت ارائه در آزمون بورد تخصصی

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي  

و بررسی در ( و موارد ایمپلنت sciplinaryultidiM)آگهی بیمار پریودنتال پیچیده حداقل دو مورد تشخیص و پیش هارائ .9

(آل و جایگزینایده)مورد انواع طرح درمانهای احتمالی 
*
های های مورد نیاز و کستهمراه با فتوگرافی و رادیوگرافی)

 (تشخیصی

 ."مورد هارائ"شرکت فعال و بحث در مورد تشخیص و پیش آگهی و طرح درمان بیماران ارائه شده در کالس  .2

از آغاز تا پایان درمان و بحث و ( همراه با فتوگرافی( )و ایمپلنت ultidisciplinaryMموارد )حداقل یک مورد کامل  هارائ .1

تبادل نظر در مورد درمان صورت گرفته
**

 

 Case Presentation ،Panel Discussion :روش آموزش

 سخنرانی ارائه :روش ارزشيابي

 

 . صورت گیرد aseCهای مرتبط با باید با حضور اساتید گروه "(1)مورد  هارائ"های کالس *

 .  باشند aseCمقاالت مرتبط با  هموارد باید همراه با رفرنس و ارائ هارائ **
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  46:كد درس     (9)بررسی مقاالت   :نام درس

 ساعت 14 :ساعت آموزشي در طول دوره                          حد نظریوا 2: تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

که در تصمیمات بالینی نقش  و پیوند لثه و ایمپلنت و مقاالت معتبر های پریودنتالجراحی هآشنایی با تاریخچ: اهداف كلي

 .بحث و بررسی مقاالت ،نقد هآشنایی با نحو و eriodonticsPased B-Evidenceآشنایی با مقاالت  دارند و همچنین

 (:عنوان محتوا)آموزشي سرفصل هاي 

 فلپ های پریودنتال و جراحی های موکوژنژیوال   همقاالت منتشر شده توصیف کنند .9

 پریودانتیکس و ایمپلنت  های مهم در رشتمقاالت مرتبط با مباحث پایه .2

 در رابطه با درمانهای پریودنتال غیر جراحی eriodonticsPased B-videnceEمقاالت  .1

 .گلیسی مرتبط با پریودانتیکس و ایمپلنتکلیه مجالت ان: منابع

 .، پرسش و پاسخGroup Discussion :روش آموزش

 Essayسمینار یا  ارائه :روش ارزشيابي
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  44: كد درس     (2)بررسی مقاالت   :نام درس

 ساعت 19 :ساعت آموزشي در طول دوره                          واحد نظری 1 :تعداد و نوع واحد

 (9)بررسی مقاالت : نياز و همزمانپيش 

پریودانتیکس و ایمپلنت و آشنایی با  هآشنایی با مطالعات جدید منتشر شده در مقاالت معتبر خارجی در رشت :اهداف كلي

 .بررسی مقاالت درمانهای پریودنتال و ایمپلنت، نقد و هدر زمین eriodonticsPased B-Evidenceمقاالت 

 (:ان محتواعنو)سرفصل هاي آموزشي  

  .یا متاآنالیز مرتبط با پریودانتیکس یا ایمپلنت eview Rystematic Sمقاالت .9

آگهی در رابطه با بیماریهای پریودنتال و روشهای نوین پیشگیری، تشخیص، درمان و پیش همقاالت بالینی در زمین .2

  .ایمپلنت

 : منابع

1. Journal of Clinical Periodontology 

2. Journal of Periodontology 

3. Clinical Oral Implant Research 

4. Journal of Oral and Maxillofacial Implant 

 .سخنرانی، پرسش و پاسخ :روش آموزش

 .Essayسمینار یا  ارائه :روش ارزشيابي
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  43: كد درس     (1)بررسی مقاالت   :نام درس

 ساعت 19 :ساعت آموزشي در طول دوره                          احد نظریو 1 :تعداد و نوع واحد

 (2)بررسی مقاالت  :پيش نياز و همزمان

 پریودانتیکس و ایمپلنت و آشنایی با هآشنایی با مطالعات جدید منتشر شده در مقاالت معتبر خارجی در رشت :اهداف كلي

  .بررسی مقاالت ایمپلنت، نقد وهای پریودنتال و ه درماندر زمین eriodonticsPased B-Evidenceمقاالت 

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

و  ugmentationAidge Rهای ایمپلنت، روشهای نوین درمان در بیماریهای پریودنتال، جراحی همقاالت بالینی در زمین .9

 .(طی دو سال اخیر)بیماریهای پری ایمپلنت 

 .واع درمانهای  پریودنتال و ایمپلنتگیری بالینی در انمقاالت مبتنی بر شواهد جهت تصمیم .2

 : منابع

1. Journal of Clinical Periodontology 

2. Journal of Periodontology 

3. Clinical Oral Implant Research 

4. Journal of Oral and Maxillofacial Implant 

 .سخنرانی، پرسش و پاسخ :روش آموزش

 .Essayسمینار یا  ارائه :روش ارزشيابي
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  45 -49: كد درس    (1)تا ( 9)پایان نامه   :درسنام 

 ساعت 416 :ساعت آموزشي در طول دوره  کارگاهی  -واحد عملی 93 :تعداد و نوع واحد

       :پيش نياز و همزمان

 انتخاب موضوع مورد تحقيق در حيطه آموزش تخصصي: هدف -(1)پايان نامه 

در این واحد دستیار با همکاری اساتید . و باید در برنامه آموزشی دیده شودواحد کارگاهی برگزار می شود  2این درس بصورت 

گردآوری مقاالت، تحقیقات مرتبط و انجام جستجوهای . گروه در جلسات کارگاهی نسبت به تعیین موضوع اقدام می نماید

در پایان ترم دستیار باید مستندات الزم . مربوطه، خارج از ساعت کارگاه بوده و در جلسات کارگاه باید نتایج تحقیقات ارائه شود

ثبت اولیه موضوع در معاونت پژوهشی و با ارائه گواهی به سرپرست تخصصی گروه بیانگر . موضوع خود را انتخاب کرده باشد

 .گذراندن این واحد می باشد

 ثبت موضوع پژوهش: هدف -(6)پايان نامه 

ستیار باید در جلسات مربوطه که با حضور مشاور آماری و یا متخصصین واحد کارگاهی برگزار می شود و د 2این درس بصورت 

دستیار باید تا پایان ترم پروپوزال خود را کامل کرده و در سایت مربوطه . آمار یا اپیدمیولوژیست برگزار می گردد، شرکت کند

ل راهنما نیز باید در همین جلسات پیش مالقات با استاد راهنما جهت هماهنگی های مربوط به پروپوزا. ثبت نماید( پژوهشیار)

 .بینی شود

 انجام پژوهش: هدف -(4)پايان نامه 

زمان و نحوه ارائه این واحد کامالً در . واحد عملی طراحی شده است که باید در برنامه آموزشی دیده شود 2این درس به صورت 

استاد راهنما باید نحوه ارائه این واحد را . با فاصله باشد اختیار استاد راهنما است و می تواند به صورت جلسات پشت سر هم و یا

تر از چنانچه تحقیق مربوطه طوالنی. به سرپرست تخصصی گروه اعالم نماید تا سایر برنامه های آموزشی با آن هماهنگ گردد

رای گذراندن این واحد کافی می یک ترم باشد، انجام اقداماتی که باید در این ترم صورت می گرفته است با تائید استاد راهنما ب

 .باشد

 نوشتن پايان نامه و مقاله: هدف -(3)پايان نامه 

دستیار باید با هماهنگی استاد راهنما و . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 2این درس به صورت 

مه بپردازد و حداقل یک مقاله علمی نیز از آن آماده و به یک مشاور آماری به آنالیزهای آماری، استخراج نتایج و نگارش پایان نا

در خصوص تحقیقاتی که بخشی از آن به این ترم منتقل می شود، دستیار باید عالوه بر ارائه تحقیق . مجله معتبر ارسال کند
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ستخراج نتایج اولیه تحقیق خود بخش های مربوط به تحقیقات اولیه را در صورتی که مقدور بوده باشد در این ترم مورد آنالیز و ا

 .قرار دهد

 دفاع از پايان نامه: هدف -(5)پايان نامه 

در این درس دستیار پایان نامه را کامل و . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 2این درس به صورت 

 .مراحل دفاع را طی می نماید

 

توانند از روش باال تبعیت کنند و بسته به طول زمان تحقیق ممکن است تا یک ترم نمیها روشن است همه پایان نامه: توجه

 .دیگر به تعویق بیافتد که با هماهنگی و تائید معاونت پژوهشی برنامه پیشنهادی از نظر زمانبندی اصالح خواهد شد
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  30: كد درس     (9)پریودنتولوژی نظری   :نام درس

 ساعت 68 :ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری 4:نوع واحدتعداد و 

 : پيش نياز و همزمان

 آشنایی با مبانی علم پریودانتیکس و ایمپلنت و درمان های پریودنتال و ایمپلنت :اهداف كلي

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 پریودنشیم نرمال .9

طبقه بندی انواع بیماریهای پریودنتال .2
*

 

 و پاتوژنز بیماری پریودنتالاتیولوژی  .1

 اپیدمیولوژی بیماری های پریودنتال .4

 های سیستمیکط بین بیماری پریودنتال و بیماریارتبا .1

 بوی بد دهان .6

 تشخیص کلینیکی و پاراکلینیکی بیماری پریودنتال .1

 آگهی بیماریهای پریودنتالپیش .8

 طرح درمان در بیماریهای پریودنتال .1

 های پریودنتال غیر جراحیدرمان .93

 sseointegrationOآناتومی و بیولوژی بافت های اطراف ایمپلنت های دندانی و  .99

 کمیت و کیفیت استخوان ریج بی دندانی جهت قرار دادن ایمپلنت .92

 افزایش حجم لثه و درمان آنها .91

 ارزیابی خطر .94

 Lindhe ، Carranza: منابع

 .، پرسش و پاسخ(خواندن درسنامه)ماژول  :روش آموزش

 .Essayسمینار یا  ارائه :روش ارزشيابي

 

 .  ها ارائه می شودبندی انواع بیماریهای پریودنتال بر اساس کتب مرجع تمامی سر فصلبدیهی است که طبقه *
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  31: كد درس     (2)پریودنتولوژی نظری   :نام درس

 ساعت 68 :دورهساعت آموزشي در طول                                 واحد نظری 4 :تعداد و نوع واحد

 (9)پریودنتولوژی نظری  :پيش نياز و همزمان

 .آشنایی با انواع جراحی های پریودنتال و جراحی ایمپلنت: اهداف كلي

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 های پریودنتالاصول کلی جراحی .9

 های جراحی بافت نرم و سخت پریودنتالانواع تکنیک .2

 های فورکا و درمان آنهادرگیری .1

 لیزر در درمان پریودنتال .4

 ترامای اکلوزالی و درمان آن .1

  ingivitisGesquamative Dمخاطی و  -بیماری های پوستی .6

 ارزیابی بالینی بیمار کاندید ایمپلنت .1

 تصویربرداری تشخیصی برای بیمار کاندید ایمپلنت .8

 طرح درمان ایمپلنت .1

 جراحی استاندارد ایمپلنت .93

99. imingT قرار دادن ایمپلنت 

 ای نگهدارنده درمانه .92

 ارزیابی خطر در درمان ایمپلنت .91

 (کودکان، افراد مسن، زنان، مشکالت سیستمیک) درمان پریودنتال و ایمپلنت در موارد خاص  .94

 Lindhe ، Carranza ،Misch: منابع

 .، پرسش و پاسخ(خواندن درسنامه)ماژول  :روش آموزش

 .Essayسمینار یا  ارائه :روش ارزشيابي
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  36: كد درس     (1)پریودنتولوژی نظری   :نام درس

 ساعت 68 :ساعت آموزشي در طول دوره                                واحد نظری 4:تعداد و نوع واحد

 (2)پریودنتولوژی نظری  :پيش نياز و همزمان

جهت درمانهای  سازی پریودنشیمآماده پریودنتال، econstructiveRهای کسب دانش در مورد جراحی :اهداف كلي

 های دندانی، درمان بیماری کاندید ایمپلنت ههای پالستیک و زیبایی پریودنتال، درمان بیماران پیچیدرستوریتیو، جراحی

 ایمپلنتیتپری

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 econstructiveRجراحی های پریودنتال  .9

 پیشرفت های اخیر در جراحی های پریودنتال و ایمپلنت .2

 های پالستک و زیبایی پریودنتالجراحی .1

 )urgeries)Snvasive Iinimally Mمیکروسرجری  .4

1. ugmentationAone Bocalized L 

 ایمپلنت هجراحی های پیشرفت .6

 جراحی های پیش از پروتز .1

  oneZsthetic Eجراحی ایمپلنت در  .8

 iftLinus Sجراحی های  .1

93. urgerySmplant Issisted A-omputerC 

 درمان و مالحظات پروتزی بیومکانیک، طرح .99

 عوارض و شکست های درمان ایمپلنت .92

 درمان پری ایمپلنتیت .91

94. reservationPite S 

 در درمان پریودنتال و ایمپلنت iomaterialsBمهندسی بافت و  .91

 Lindhe ، Carranza ،Misch: منابع

 .، پرسش و پاسخ(خواندن درسنامه)ماژول  :روش آموزش

  .Essayسمینار یا  ارائه :روش ارزشيابي
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  34: كد درس    کلینیک ایمپلنت          ریپ  :نام درس

 ساعت 14: ساعت آموزشي در طول دوره     واحد عملی 9:تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 .وابسته های جراحی و ایمپلنت های جراحی با عملی آشنایی :اهداف كلي

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 ایمپلنت مختلف های سیستم اجزاء با عملی آشنایی .9

 مدل روی بر ایمپلنت جراحی انجام .2

 ... .و  ، Ridge Splitting،Bone Graft ،GBR: شامل ugmentation Aone Bهای جراحی انواع انجام .1

 ایمپلنت با مرتبط تجهیزات و ها سیستم با آشنایی .4

 Demonstration ،Modeling :روش آموزش

 .یک پروژه یک مدل بر اساس سرفصل های تدریس شده به عنوان هارائ، Essayسمینار یا  ارائه :ارزشيابيروش 
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  33: كد درس    پری کلینیک پریودانتیکس        :نام درس

 ساعت 14: ساعت آموزشي در طول دوره                               واحد عملی   9:تعداد و نوع واحد

 : پيش نياز و همزمان

 کاربرد در مهارت کسب و توانایی و پریودنتال هایجراحی اختصاصی تجهیزات و هادستگاه انواع با عملی آشنایی: اهداف كلي

 روی بر بخیه انواع و پریودنتال هایجراحی انجام در مهارت کسب و توانایی پریودنتال، هایجراحی انواع با عملی آشنایی آنها،

 .مدل

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 مدل روی بر سخت و نرم نسج جراحی انواع انجام .9

 مدل روی بر ها بخیه انواع از یک هر انجام .2

  ...( ،PRGFلیزر،  کرایوسرجری، الکتروسرجری، دستگاه نظیر)ل تاپریودن جراحی غیر و جراحی تجهیزات انواع با آشنایی .1

 Demonstration ،Modeling :روش آموزش

 .یک پروژه یک مدل بر اساس سرفصل های تدریس شده به عنوان هارائ، Essayسمینار یا  ارائه :روش ارزشيابي
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  35: كد درس     (    9)کلینیک ایمپلنت  :نام درس

 ساعت 932 :ساعت آموزشي در طول دوره                                واحد عملی  1: تعداد و نوع واحد

 (2)کلینیک پریودنتولوژی  :نياز و همزمان پيش

قرار دادن ایمپلنتو  طرح درمان و جراحی در بیماران کاندید ایمپلنت ،آشنایی با تشخیص: اهداف كلي
*
. 

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 (در کنار استاد مربوطه)مشارکت در معاینه و طرح درمان بیماران کاندید درمان ایمپلنت  .9

 ورد به عنوان  دستیار در جراحی ایمپلنت و نوشتن شرح عمل جراحیم 23حداقل  .2

ساده verdentureOمورد ایمپلنت خلفی یا  1قرار دادن حداقل  .1
*

 

 زیبایی  همورد ایمپلنت در ناحی 1قرار دادن حداقل  .4

 ایمپلنت Stabilityجهت بررسی  Ostellاستفاده از  .1

   Log Bookارائه  :روش ارزشيابي

 

و نیز درمان نگهدارنده در مورد بیمار تحت درمان ( ها، تشخیص و طرح درمانهای بالینی، مشاورهشامل یافته)تکمیل پرونده  *

 .الزامی است
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  32: كد درس     (    2)کلینیک ایمپلنت   :نام درس

 ساعت 932 :طول دورهساعت آموزشي در                                واحد عملی   1 :تعداد و نوع واحد

 (9) ایمپلنتکلینیک  :پيش نياز و همزمان

های قدامی و خلفی کسب مهارت در تشخیص و طرح درمان بیماران کاندید ایمپلنت، توانایی قرار دادن ایمپلنت :اهداف كلي

 .، توانایی در درمان بیماران مبتال به پری ایمپلنتیتverdentureOیا 

 (:محتواعنوان )سرفصل هاي آموزشي

 طرح درمان  هبیماران و ارائ هشرکت فعال در معاین .9

 دستیار جراحی های ایمپلنت و نوشتن شرح عمل .2

یا  FGGمانند )مدیریت بافت نرم اطراف آن های بازسازی پاپیال و تکنیکدوم ایمپلنت و  همورد جراحی مرحل 93حداقل  .1

lapFpically A)
*

 

مورد قرار دادن ایمپلنت 91حداقل  .4
*

 

مورد درمان پری ایمپلنتیت 2حداقل  .1
*

  

 raftGhin Cمورد  9حداقل  .6

 )iftLinus Slosed) Cpen and Oمورد  1حداقل  .1

 ugmentationAone Bateral Lمورد  1حداقل  .8

 ugmentationAone Bertical Vمورد  9حداقل  .1

 raftGamus Rمورد  9حداقل  .93

 .پیگیری کند loading ماه پس از 6 و 1مورد از بیماران درمان شده با ایمپلنت را  2حداقل  .99

   Log Bookارائه  :روش ارزشيابي

 

و نیز درمان نگهدارنده در مورد بیمار تحت درمان ( ها، تشخیص و طرح درمانهای بالینی، مشاورهشامل یافته) تکمیل پرونده  *

 .الزامی است
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  31: كد درس    (9)کلینیک پریودنتولوژی   :نام درس

 ساعت 212 :ساعت آموزشي در طول دوره  واحد عملی                                8 :واحدتعداد و نوع 

 : پيش نياز و همزمان

های پریودنتال، توانایی های باال و زیر لثه، آشنایی عملی با انواع جراحیکسب مهارت در برداشتن کامل جرم :اهداف كلي

پریودنتال ههای سادانجام جراحی
*

 

 (:عنوان محتوا)آموزشي سرفصل هاي

 ( بدون احتساب بیماران جراحی) درمان غیر جراحی بیماران مبتال به پریودنتیت مورد  93حداقل  .9

 :دستیار جراحی های پریودنتال .2

  ،انواع فلپ های پریودنتال، کورتاژingivectomyG ( مورد 91حداقل) 

  (مورد 23حداقل )جراحی افزایش طول تاج 

 پریودنتال هجراحی سادمورد  1انجام حداقل  .1

 انجام حداقل یک مورد بررسی لقی دندان با استفاده از پریوتست بر روی بیمار .4

   Log Bookارائه  :روش ارزشيابي

 

و نیز درمان نگهدارنده در مورد تمام بیماران تحت ( ، تشخیص، پیش آگهی و طرح درمان chartingشامل)تکمیل پرونده  *

 .درمان الزامی است
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  38: كد درس    (2)کلینیک پریودنتولوژی   :درس نام

 ساعت 143 :ساعت آموزشي در طول دوره  واحد عملی                                93 :تعداد و نوع واحد

 (9)کلینیک پریودنتولوژی  :پيش نياز و همزمان

ایی با تصمیمات درمانی در مورد بیماران های پریودنتال، آشنهای مختلف جراحیکسب مهارت در انجام تکنیک :اهداف كلي

طرح درمان برای بیماران هسیستمیک و بین بخشی و کسب مهارت در ارائ
*
  

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

outhMull Fمورد جراحی های فلپ پریودنتال  23حداقل  .9
**

 

 مورد جراحی ژنژیوکتومی  9حداقل  .2

 مورد جراحی پیوند بافت نرم 93حداقل  .1

 مورد جراحی افزایش طول تاج کلینیکی 13 حداقل .4

 مورد اکسپوژر دندان نهفته 2حداقل  .1

 :درمان درگیری فورکا .6

  درمان مورد  1حداقلResective 

  درمان  مورد 1حداقلegenerativeR       

 در ضایعات پریودنتال econstructiveRمورد جراحی  1حداقل  .1

   Log Bookارائه  :روش ارزشيابي

 

و نیز درمان نگهدارنده در مورد تمام بیماران تحت ( آگهی و طرح درمان، تشخیص، پیشharting Cشامل) تکمیل پرونده  *

 .درمان الزامی است

ارزیابی مجدد مجدد و  Chartingاستاندارد شامل  Follow-upخود را با  Full Mouth مورد از جراحی های 2حداقل ** 

نهایی این  بدیهی است که ارزیابی. درمان ارائه دهد هپس از خاتمسال  9ماه و  1، 6، 1 پاسخ به درمان در فواصل

Requirement  ارائه خواهد شد" 1پریو "در. 
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  39: كد درس    (1)کلینیک پریودنتولوژی   :نام درس

 ساعت 438 :دورهساعت آموزشي در طول                                واحد عملی   92 :تعداد و نوع واحد

 (2)کلینیک پریودنتولوژی : پيش نياز و همزمان

های پریودنتال و کسب مهارت در انجام های مختلف جراحیکسب مهارت و سرعت عمل در انجام تکنیک: اهداف كلي

ها بخش طرح درمان در بیماران ارجاع شده از سایر ه، تسلط در ارائugmentationAone Bپریودنتال و ههای پیشرفتجراحی

(مشاوره ها)
*
. 

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 پریودنتال econstructiveRمورد جراحی  93حداقل  .9

 (edationSیا )مورد جراحی پریودنتال تحت بیهوشی  9حداقل  .2

 (ریج بی دندانی) ugmentationAissue Toft Sمورد  1حداقل  .1

 Socket Preservationمورد  1حداقل  .4

 پیوند بافت نرم اطراف دندانمورد  93حداقل  .1

   Log Bookارائه  :روش ارزشيابي

 

و نیز درمان نگهدارنده در مورد تمام بیماران تحت ( آگهی و طرح درمان، تشخیص، پیشharting Cشامل)تکمیل پرونده  *

 .درمان الزامی است
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 50-56: كد درس   (1)تا ( 9)مشارکت در آموزش دانشجویان   :نام درس

 ساعت 234 :ساعت آموزشي در طول دوره   (واحد 2هر ترم )واحد عملی  6 :و نوع واحد تعداد

 : پيش نياز و همزمان

 یادگیری -کسب مهارت عملی فرآیند یاددهی :هدف كلي

 :(عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 و سایر آموزش ها( کلینیک و بالینیپره)مشارکت دستیار در آموزش های نظری و عملی 

 

خوراند شرکت دستیار در آموزش دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی تحت نظارت استاد بوده، ارزشیابی شده و پس

گردد به نحوی که در پایان دوره دستیار نسبت به روشهای آموزش و ارزیابی دانشجو بویژه روشهای الزم توسط استاد ارائه می

 .ارت امور مربوطه را انجام دهدارزیابی نوین آموزشی مسلط شده و با مه


