
 2دندانپزشکی کودکان نظری  طرح درس

 اورژانس پزشکی در دندانپزشکی کودکان موضوع درس:

  دندانپزشکی کودکان  گروه آموزشی:

          دکتر شهرام مشرفیان مدرس:

 هدف کلی:

 رخ میدهد و نحوه مدیریت آنها  اورژانس پزشکی در مطب دندانپزشکی کودکاندانشجویان با  آشنایی 

 

  ويژه: اهداف

  :دانشجو در پایان دوره باید بتواند

 اورژانس پزشکی را تعریف کند.  

 نس های پزشکی را در مطب بیان کندچگونگی پیشگیری از اورژا. 

 ات اورژانس و غیره را تشریح کند.تجهیز ،آمادگی کارکنانامل آمادگی شخصی، آمادگی جهت اداره اورژانس های پزشکی در مطب را ش 

 چگونگی برخورد با یک اورژانس پزشکی شامل کنترل گردش خون ، راههای هوایی و تنفس و درمان قطعی را تشریح کند.  

 کی رایج را نام برده و توضیح دهداورژانس های پزش. 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه یک 

 

  روش آموزشی:

 سخنرانی به همراه نمایش اسالید 

 

 سامانه مجازی دانشگاهاستفاده از 

 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:

 سواالت چهار گزینه ای پایان ترم 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.25

 

  نحوه محاسبه نمره کل:

 امتحان پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

  و مطالب ارائه شده در کالس 235تا  211صفحه  10فصل  2019پینکهام 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

--- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: Shahramosharrafian@yahoo.com 
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