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 کنترل دارویی رفتار کودک و دندانپزشکی بیمارستانی موضوع درس:

  دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی:

          دکتر سارا قدیمی مدرس:

 هدف کلی: 

 دندانپزشکی بیمارستانیو  روشهای کنترل رفتار دارویی آشنایی با

 

 اهداف ويژه:

 دانشجو در انتهای دوره باید بتواند:

  را توضیح دهد.موارد اندیکاسیون و کنتر اندیکاسیون کنترل رفتار دارویی 

 .انواع روشهای استفاده از دارو در کنترل رفتاری را شرح دهد و دوز  و نحوه تجویز متداول ترین داروها در هر حیطه را نام ببرد 

 موارد اندیکاسیون و کنتر اندیکاسیون دندانپزشکی بیمارستانی را توضیح دهد. 

 دهد.شرح دندانپزشکی بیمارستانی را ضات پزشکی و  دندانپزشکی در مالح 

 

  تعداد جلسات:

 جلسه2

 

  روش آموزشی:

 و پرسش و پاسخ از دانشجویان powerpoint  اجرای سخنرانی با استفاده از

 

 نحوه ارزشيابی:
 در پایان ترمسواالت چهار گزینه ای پرسش و پاسخ از دانشجویان و 

 

 مره برای اين مبحث:ن

 نمره  2.5

 

  نحوه محاسبه نمره کل:

 متحان پایان ترما

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 McDonald and Avery dentistry for the child and adolescent 2016 (chapter17) 

 Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, 2013, (chapter7,10) 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:
--- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: sghadimi@tums.ac.ir 
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