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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 

نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

*مشخصات درس-الف
 

  1395دی:ورو      1399-1400-1نیم سال:  1 عملینام درس: دندانپزشکی کودکان 

 

 عملی           کارگاهی-نظری                    عملی                    نظری                             2:واحدتعداد 

 
 

 شماره تماس:           علیرضا حیدریکترد و نام خانوادگی استاد مسئول درس: نام 

 

 :هدف کلی 

 و پرونده یلتشک شده کشیده های دندان و دنتیک روی بر کودکان دندانپزشکی در شایع های درمان انجام

 کودکان بخش بیماران روی بر ترمیمی و پیشگیرانه های درمان انجام

 

 :اهداف اختصاصی 
 دانشجو باید بتواند:

  :حیطه شناختی 

 اصول معاینه در کودکان را بداند. 

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

 بی حسی را بداند.اصول انجام تکنیک های مختلف 

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

 اجتماعی کودک آشنا شود. -روانی–با کلیات رشد روحی 

 

  :حیطه رفتاری 

 دندان های شیری را بر روی کست و بیمار بدرستی انجام دهد. 5و  1،2تراش های کالس 

 بیمار بدرستی انجام دهد.بر روی کست و دندان  PRRفیشور سیالنت و 

 پالپوتومی دندانهای شیری را بر روی دندان های کشیده شده و بیمار صحیح انجام دهد.



2 |  

  نشکده است.ه این دادانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجاز دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 درمان پالپکتومی را در دندانهای شیری کشده شده قدامی کامل و درست انجام دهد.

 

 فضانگهدار بند و لوپ را بر روی کست بسازد.

 ستی تراش دهد.بدر SSCدندان های کست را جهت قرار دادن 

 معاینه، تشخیص و تشکیل پرونده کودک را با کمک دانشجویان سال باالتر انجام دهد.

 

 :حیطه عاطفی 

 .بر اساس اصول کنترل رفتاری با کودکان ارتباط برقرار کند 

 .اهمیت درمان دندانهای شیری را بداند 

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 ادگیریی-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ( مالت وانتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعا.... 

 

  .در این درس دانشجویان با اصول اولیه دندانپزشکی کودکان آشنا خواهند شد

 این درس در سه محیط ارائه خواهد شد :

 معرفی مباحث مختلفضای مجازی بصورت ارائه پاورپوینت و فیلم ف-1

 لینیک بر روی مانکن.کتمرین در پری -2

عنوان بن بیمار جهت تشکیل پرونده و ارائه طرح درمان و انجام درمان های ساده و حضور حضور در بالی-3

 advanceمشاهده گر در درمان های 

ای هی کست فیلم آموزشی نصف زمان روتیشن در پری کلینیک بر روپس از ارائه مطلب بصورت پاورپوینت یا 

ر نیمه درددو گآموزشی کارهای رویتی دندانپزشکی کودکان انجام گرفته و توسط استاد مربوطه رفع ایراد می 

ی ندانپزشکدویان دوم روتیشن دانشجویان بر بالین بیمار حاضر شده عالوه بر مشاهده گر بودن در درمان دانشج

 کرد. ی خواهنددر تشکیل پرونده و ارائه طرح درمان و درمان های ساده برای بیماران همکار 3کان عملی کود
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

 1دندانپزشکي کودکان عملي 

 نام استاد عنوان جلسه ردیف 

 نوع منبع

مقاله/جزوه/پاورپوینت کتاب/)

صداگذاری شده/مولتی مدیا 

 یا هر نوع محتوای دیگری(

 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

تکلیف 

بر 

حسب 

 روز

ویدیوی توضیحات تشکیل  دکتر دنیا علی نژاد تشکیل پرونده 1

 پرونده

ابتدای 

 ترم

 

مورفولوژی  2

 دندان شیری

ابتدای  اسالید دکتر دنیا علی نژاد

 ترم

 

اسالید و ویدیوی  دکتر دنیا علی نژاد درمان پالپ 3

 دمانستریشن

ابتدای 

 ترم

 

فیشورسیالنت  4

 PRRو

اسالید و ویدیوی  دکتر الناز عسگری

 دمانستریشن

ابتدای 

 ترم

 

5 Stainhess 

steel 

crowns 

اسالید و ویدیوی  دکتر الناز عسگری

 دمانستریشن

ابتدای 

 ترم

 

ترمیم دندان  6

 های شیری

اسالید و ویدیوی  دکتر مرضیه صالحی

 دمانستریشن

ابتدای 

 ترم

 

اسالید و ویدیوی  دکتر شبنم میالنی فضا نگهدارها 7

 دمانستریشن

ابتدای 

 ترم

 

8 observer ،آقایان: دکتر بهمن سراج، دکترمهدی شهرابی 

 دکتراحمد جعفری،دکترعلیرضا حیدری، 

 دکترشهرام مشرفیان،دکتر علی بقالیان

 خانم ها دکترشبنم میالنی،

 دکتر قدیمی،دکترمختاری

،دکتر دنیا علی نژاد،دکتر راضیه صالحی شهرابی   

 دکتر الناز عسگری، دکتر غزاله بنی ابراهیمی

 

 

Pediatric dentistry: 

infancy through 

adolescence by 

Cassamassimo, last 

edition 

McDonald and 

Avery dentistry for 

the child and 

adolescent, last 

edition 
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 ارزشیابي  -د

 (.شودیا کپی پیست  یبارگذار توسط مسول محترم درس،  دیسامانه نو "ارزشیابی"در قسمت  این بخش :حیتوض)
 .(نمره در نظر گرفته شود 5-2بندی دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ذکر نمایید. برای مجموع تکالیف ها و بارمتوضیح: مالک)

 

 :ارزشیابی در سه سطح انجام میشود 

 نمره : در انتهای دوره از مباحث ارائه شده بصورت آنالین یا حضوری) بنا به موقعیت دانشکده در آن زمان( 5

 

 نمره : ارائه ریکوایرمنت های خواسته شده در پری کلینیک و ارزیابی ریکوایرمنت توسط اساتید 10

 

 بیمار و ارزیابی روزانه توسط اساتید. نمره : حضور فعال بر بالین بیمار و ارائه ریکوایرمنت های بالینی 5


