
 طرح دوره

 

  نام درس:

 2دندانپزشکی کودکان نظری 
 

 نحوه ارائه درس: 
 نظری

 

 تعداد واحد:

1 
 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 کودکان

 

  مسئول درس:
 دکتر بهمن سراج

 

 پیش نیاز:

 1دندانپزشکی کودکان نظری 

 

 اهداف کلی:

 ،ژانس پزشکی در دندانپزشکی کودکان، اورمشکالت پریودنتال در کودکانضا ، آشنایی با کلیات دندانپزشکی کودکان در حیطه های کنترل ف

 و کنترل دارویی رفتار کودک  ssc ، ترمیممالحظات در کودکان ناتوان

 

    اهداف اختصاصی:
 

 :حیطه شناختی  

o اصول مدیریت فضاهای دندانی را بداند.  

o  را بدانداندیکاسیون ها و مراحل درمان های پالپ دندان های دائمی جوان.  

o  اندیکاسیون ها و مراحل درمان ها برای ترمیمssc را بداند.  

o اصول تشخیص و درمان مشکالت پریودنتال در کودکان را بداند.  

o اصول جراحی و کشیدن دندان در کودکان را بداند.  

o اصول کنترل دارویی رفتار کودک را بداند.  

o ن را بداندمالحظات خاص در درمان دندانپزشکی کودکان کم توا.  

 

 :حیطه رفتاری 

o موارد نیاز به فضا نگهدار را به درستی تشخیص دهد.  

o  موارد نیاز به درمانssc را به درستی تشخیص دهد. 

o درمان پالپ در دندان های دائمی جوان را انجام دهد.  

o مالحظات خاص در درمان کودکان ناتوان را شرح دهد.  

o دهد کنترل رفتار کودک با پیش دارو را شرح.  

 

 :حیطه عاطفی 



  .اهمیت درمان دندان های شیری را بداند

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 3کالس : ، 7:30 -8:30دوشنبه ها، ساعت ، جلسه 16

  

 

 روش های تدریس:

 پرسش و پاسخ ،سخنرانی تعاملی ،سخنرانی استاد با کمک پاورپوینت

 

 منابع موضوع مدرس تاریخ ردیف

1 29/11/97  مدیریت فضا در دندانپزشکی کودکان دکتر حیدری 
36و  26فصل  2019پینکهام  

2 6/12/97  مدیریت فضا در دندانپزشکی کودکان دکتر حیدری 

3 13/12/97 10فصل   2019پینکهام  اورژانس پزشکی در دندانپزشکی کودکان دکتر مشرفیان   

4 20/12/97 sscموارد استفاده و نحوه کاربرد  دکتر مشرفیان  و ترمیم های زیبایی   
22فصل  2019پینکهام   

5 27/12/97 sscموارد استفاده و نحوه کاربرد  دکتر مشرفیان  و ترمیم های زیبایی   

6 19/1/98 ناتیولوژی انواع بیماری های لثه و پریودنتال در کودکا دکتربقالیان  25فصل  2019پینکهام    

14فصل   2016مک دونالد  7 26/1/98 کودکاناتیولوژی انواع بیماری های لثه و پریودنتال در  دکتربقالیان   

8 2/2/98 27فصل   2016مک دونالد درمان پالپ دندان های دائمی جوان دکتر سراج   

9 9/2/98 و 17فصل    2016مک دونالد کنترل دارویی رفتار کودک و دندانپزشکی بیمارستانی دکتر قدیمی 

18 10 16/2/98  کنترل دارویی رفتار کودک و دندانپزشکی بیمارستانی دکتر قدیمی 

11 23/2/98  جراحی و کشیدن دندان در کودکان دکترمیالنی 

29فصل  2019پینکهام   

29فصل   2016مک دونالد   
Pediatric dentistry 

Cameron 

8فصل   

12 30/2/98 مختاریدکتر    رویش دندان و عوامل موثر برآن 
19فصل   2016مک دونالد   

13 6/3/98  رویش دندان و عوامل موثر برآن دکتر مختاری 

14 13/3/98  دکتر شهرابی 
مالحظات خاص دهانی و دندانی در کودکان کم توان و 

 دارای بیماری خاص

2016مک دونالد  

26 - 25-23فصل   
15 20/3/98  دکتر شهرابی 

مالحظات خاص دهانی و دندانی در کودکان کم توان و 

 دارای بیماری خاص

16 27/3/98  دکتر شهرابی 
در کودکان کم توان و مالحظات خاص دهانی و دندانی 

 دارای بیماری خاص



 وظایف دانشجو:

  حضور منظم و فعال در کالس 

  مطالعه دقیق منابع 

 شرکت در بحث های کالسی 

  مطالعه دروس پیش نیاز 

 تالش در جهت رفع اشکاالت خود 

 

 استاد:وظایف 

  حضور مرتب و به موقع در کالس ها 

  استفاده از وسایل و روش های کمک آموزشی در جهت آموزش بهتر 

  تدریس پویا ،کامل و گیرا 

  ایجاد زمینه مناسب جهت مشارکت دانشجویان در مباحث پرفع اشکال دانشجویان 

  ارزشیابی صحیح دانشجویان 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 کوییزهای کالسی 

  امتحان پایان ترم چهارگزینه ای 

 

  مقررات:
 جلسه به معنای حذف درس خواهد بود  4، غیبت بیش از طبق قوانین آموزشی 

  حضور به موقع در کالس ضروری است 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه  4

 

  قوانین نمره دهی:
  12نمره قبولی 

 20 نمره نظری 

 1.25  نمره از هر جلسه کالس 

 

 منابع:

 Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last edition 

 McDonald and Avery dentistry for the child and adolescent, last edition 

 ارائه شده در کالس  یاسالید ها 
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