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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

  1394ورودی:      1399-1400-1نیم سال:  3 عملینام درس: دندانپزشکی کودکان 

 

 2:واحدتعداد           

 کارگاهی                     عملی      -نظری                    عملی                       نظری              

 شماره تماس: علیرضا حیدریدکترام خانوادگی استاد مسئول درس:نام و ن 

 

 :هدف کلی 

 انجام 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

 

 :اهداف اختصاصی 

 :بتواند باید دانشجو

  :شناختی حیطه

  .بداند را کودکان در معاینه اصول

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

 .بداند را حسی بی مختلف های تکنیک انجام اصول

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

 .بداند را شیری های دندان در SSC دادن قرار اصول

 .بداند را فضانگهدارها دادن قرار و ساخت تجویز، اصول

 

  :رفتاری حیطه

 .کند برقرار کودک و والدین با مناسب ارتباط
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 .کند آماده درمان شروع برای را کودک رفتاری کنترل اصول اساس بر

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

 .کند تهیه و تجویز را مناسب رادیوگرافی

 .آورد بدست بیمار در بدرستی را حسی بی

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

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

 .دهد انجام بدرستی بیمار دندان روی بر PRR و سیالنت فیشور

 .دهد انجام صحیح را فلورایدتراپی و بروساژ بیماران برای

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

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

 .نماید سمان را آن و دهد انجام را صحیح قالبگیری و مناسب بند انتخاب بیمار برای لوپ و بند فضانگهدار جهت

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

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 
دراین درس دانشجویان با درمان های پیشرفته تر دندانپزشکی کودکان آشنا میشوند و سعی بر این است که 

 توانایی دانشجو در کنترل رفتاری بیماران بهتر شود .

دانشجو انتظار میرود درمان های مورد نظر را با کیفیت و کمیت بهتر نسبت به واحد دندانپزشکی همچنین از 

 انجام دهند . 2کودکان عملی 

ارزیابی روزانه دانشجو توسط اساتید انجام گرفته و فیدبک مناسب به آن ها ارائه خواهد شد دانشجو باید حداقل 

 را تا پایان دوره ارائه دهد .ریکوایرمنت های خواسته شده در ابتدای ترم 
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 ردیف
عنوان 

 جلسه
 نام استاد

 نوع منبع

پاورپوینت صداگذاری /مقاله/جزوهکتاب/)

 یا هر نوع محتوای دیگری( شده/مولتی مدیا

 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

 تشخیص 

طرح 

 درمان

انجام 

 درمان

 دکتر بهمن سراج، دکترمهدی شهرابی،آقایان: 

 دکتراحمد جعفری،دکترعلیرضا حیدری، 

 دکترشهرام مشرفیان،دکتر علی بقالیان

 دکترشبنم میالنی،: خانم ها 

 دکتر قدیمی،دکترمختاری

دکتر راضیه صالحی شهرابی ،دکتر 

 دنیا علی نژاد،

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 

 

در 

طول 

 ترم

 

 

 

 

 ارزشیابي  -د

 رزشیابی در سه سطح انجام میشود :ا

 نمره: ارزیابی روزانه اساتید که میانگین نمرات روزانه دانشجو را شامل خواهد شد . 15

 روتیشن که بصورت آنالین یا حضوری ) بر اساس شرایط دانشکده ( خواهد بود .نمره : امتحان پایان  5

  

: میانگین کارهای انجام شده در طول روتیشن توسط دانشجویان محاسبه می گردد و دانشجویانی که تعداد کارهای کمتر  نمره 2 ±

 ( خواهند بود.2 ±یا بیشتر از میانگین داشته باشند مشمول کاهش یا افزایش نمره) 


