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 بسمه تعالي           

 رددو داروشناسی طرح ردس
 

                                                                تجویز دارو و نسخه نویسی در کودکان موضوع درس:

                                                                 دندانپزشکی کودکان گروه آموزشي:

                                                              دکتر سارا قدیمی رس:مد

 هدف کلي:

                                                                                                  آشنایی بادرمانهای دارویی و نحوه نسخه نویسی در کودکان

                                                                                                                                                                                                     

 اهداف ویژه:

 دانشجو در انتهای دوره باید بتواند:

 مختلف مورد استفاده در کودک را توضیح دهد. اشکال دارویی

 داروهای رایج در درمان عفونتهای دندانی در کودکان را ذکر کند.

 نحوه تجویز دارو در کودکان و نسخه نویسی در کودکان را شرح دهد.

 بنویسد. با توجه به مشکل دندانی کودک و با در نظر گرفتن شرایط کودک داروی مناسب با دوز صحیح را برای کودک

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 غیرهمزمان)آفالین با استفاده از نوید( 

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                                بصورت پاور پوینت صداگذاری شده –یک   د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

  یک تکلیف  که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 یک ماه زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

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

Pediatric dentistry: infancy through adolescence by nowak, 2019, (chapter7,8,9) 
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که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  درصورتي -

                                                                                                                                   .......                                                                           استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره 25/0نمره تکلیف ای تعلق نمی گیرد.دهی ، به تکالیف با تاخیر ، نمره برای پاسخ با توجه به بازه یک ماهه 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

sghadimi@tums.ac.ir   
ایمیل و  از طریق پیام سامانه نوید  

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

sghadimi@tums.ac.ir   
 ایمیل و  از طریق پیام سامانه نوید
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