
 طرح دوره 

 

  نام درس:
 3 عملیدندانپزشکی کودکان 

 

 نحوه ارائه درس: 
 عملی

 

 تعداد واحد:

2 

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 کودکان

 

  مسئول درس:
 دکتر بهمن سراج

 

 پیش نیاز:

 1 عملی کی کودکانشدندانپز

 

 اهداف کلی:

 بتواند به تنهایی اقدام به تشخیص و ارایه طرح درمان نماید و انجام درمان های مورد نیاز غیر تخصصی بر روی بیمار بعمل آورند

  

    اهداف اختصاصی:

 دانشجو باید بتواند:
 

 :حیطه شناختی  

o  .اصول معاینه در کودکان را بداند 

o  بلد باشد.اندیکاسیون ها و مراحل درمان های پالپ دندان های شیری را 

o .اصول انجام تکنیک های مختلف بی حسی را بداند 

o .اصول انجام درمان های مختلف ترمیمی، پالپ و پیشگیری را بداند 

o  اصول قرار دادنSSC .در دندان های شیری را بداند 

o را بداند. اصول تجویز، ساخت و قرار دادن فضانگهدارها 

 

 :حیطه رفتاری  

o .ارتباط مناسب با والدین و کودک برقرار کند 

o .بر اساس اصول کنترل رفتاری کودک را برای شروع درمان آماده کند 

o .معاینات بالینی را بدرستی انجام دهد و در پرونده ثبت نماید 

o .رادیوگرافی مناسب را تجویز و تهیه کند 

o  آورد.بی حسی را بدرستی در بیمار بدست 

o .طرح درمان مناسب برای هر بیمار را بر اساس یافته های بالینی و رادیوگرافیک بنویسد 

o  های شیری را بر روی بیمار بدرستی انجام دهد.درمان های مختلف ترمیمی دندان 



o  فیشور سیالنت وPRR .بر روی دندان بیمار بدرستی انجام دهد 

o انجام دهد. برای بیماران بروساژ و فلورایدتراپی را صحیح 

o .پالپوتومی دندانهای شیری را بر روی دندان های بیمار صحیح انجام دهد 

o .درمان پالپکتومی را در دندانهای شیری کامل و درست انجام دهد 

o  ر بند و لوپ برای بیمار انتخاب بند مناسب و قالبگیری صحیح را انجام دهد و آن را سمان نماید.فضانگهداجهت 

o  را جهت قرار دادن دندان بیمارSSC .بدرستی تراش دهد، سایز مناسب روکش را انتخاب وسمان کند 

 

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

 دو واحد عملی( –ساعت  68معادل ) جلسه 17

 بقالیانآقایان دکتر بهمن سراج، مهدی شهرابی، احمد جعفری، علیرضا حیدری، شهرام مشرفیان، علی 

 مختاری ، قدیمی،خانم ها دکتر راضیه خان محمدی، شبنم میالنی

 

 روش های تدریس:

 به همراه ارائه فیدبک آموزش بر بالین بیمار

 

 وظایف دانشجو:

  بخشحضور منظم و فعال در 

 قبل از حضور در بخش مطالعه دقیق منابع 

 تالش در جهت رفع اشکاالت خود 

  مقرر شدهارائه ریکوارمنت ها در زمان 

 

 وظایف استاد:

  بخشحضور مرتب در 

 در صورت نیاز انجام دمونستریشن 

 رفع اشکال دانشجویان 

 ارزشیابی صحیح دانشجویان 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

  آسکیعملیامتحان پایان ترم(-inter view) 

 ریکوارمنت ها 

 نمرات روزانه در طول ترم 

 

  مقررات:
  جلسه به معنای حذف درس خواهد بود. 4آموزشی، غیبت بیش از طبق قوانین 
  ضروری است. بخش و امتحاناتحضور به موقع در 

 

 حد مجاز غیبت:

- 

 

  قوانین نمره دهی:

  12نمره قبولی 



 :نمره 5خروج از بخش 

  نمره 15بخشی: میانگین نمرات 

 

 منابع:

 Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last edition 

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


