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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک
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 دانشیاری رتبه علمي:
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 :درس یکل فیتوص

یطه دهان و دندان و آموزش اصول ابتدایي كاربرای كودكان در ح 1دانشجویان پس از گذراندن واحد دندانپزشکي كودكان نظری 

 16واحد در ند این عمیق تر و پیچیده تری از دندانپزشکي كودكان آشنا نیشوبا مفاهیم  2در واحد دندانپزشکي كودكان نظری 

ه با این واحد درسي جلسه و بصورت مجازی توسط اساتید گروه دندانپزشکي كودكان ارائه مي گردد.كلیه قئانین آموزش در  رابط

ار مي رود طي مهلت نیز صادق مي باشد .برای بعضي جلسات تکالیفي از طرف مدرسین در نظر گرفته مي شودكه ازدانشجویان انتظ

یف در موعد مقرر اسخ دهند برای تکالیف در مبحث نمره ای در نظر گرفته مي شودكه عدم پاسخ به تکلتعیینشده به تکالیف پ

 باعث عدم اكتساب نمره خواهد شد .

  :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

آشنایي با كلیات دندانپزشکي كودكان در حیطه های كنترل فضا ، مشکالت پریودنتال در كودكان ، اورژانس پزشکي در دندانپزشکي كودكان 

 و كنترل دارویي رفتار كودک  ssc،مالحظات در كودكان ناتوان ، ترمیم  

 

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از سپ

  اصول مدیریت فضاهای دنداني را بداند 

  اندیکاسیون ها و مراحل درمان های پالپ دندان های دائمي جوان را بداند 

  اندیکاسیون ها و مراحل درمان ها برای ترمیمssc  را بداند 

  اصول تشخیص و درمان مشکالت پریودنتال در كودكان را بداند 

  اصول جراحي و كشیدن دندان در كودكان را بداند 

  اصول كنترل دارویي رفتار كودک را بداند 

  مالحظات خاص در درمان دندانپزشکي كودكان كم توان را بداند 

 دهد تشخیص درستي به را نگهدار فضا به نیاز موارد  

 درمان به نیاز موارد ssc دهد تشخیص درستي به را 

 دهد انجام را جوان دائمي های دندان در پالپ درمان  

 دهد شرح را ناتوان كودكان درمان در خاص مالحظات  

 دهد شرح را دارو پیش با كودک رفتار كنترل  

 بداند را شیری های دندان درمان اهمیت 
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 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLمسئله ) یادگیری مبتني بر حل 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  



4 
 

 :درس میتقو

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش یادگیری/ تکالیف دانشجو  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 و تکلیف شدهپاورپوینت  صداگذاری   علیرضا حیدری دكتر

 

 1  كودكان دندانپزشکي در فضا مدیریت مجازی

 2 دندانپزشکي كودكان در فضا مدیریت مجازی علیرضا حیدری دكتر

 3 كودكان دندانپزشکي در پزشکي اورژانس مجازی و تکلیف پاورپوینت  صداگذاری شده مشرفیان دكترشهرام

 و تکلیف پاورپوینت  صداگذاری شده مشرفیان دكترشهرام

 

 ترمیم و ssc كاربرد نحوه و استفاده موارد مجازی

 زیبایي های

4 

 ترمیم و ssc كاربرد نحوه و استفاده موارد مجازی مشرفیان دكترشهرام

 زیبایي های
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 و تکلیف پاورپوینت  صداگذاری شده دكترعلي بقالیان

 

 و لثه های بیماری انواع اتیولوژی مجازی

 كودكان در پریودنتال

6 

 و لثه های بیماری انواع اتیولوژی مجازی دكترعلي بقالیان

 كودكان در پریودنتال
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 8 جوان دائمي های دندان پالپ درمان مجازی و تکلیف پاورپوینت  صداگذاری شده سراج دكتربهمن

پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه  قدیمي دكترسارا

                                                                                                         pdfنوید ، به همراه فایل 

 و تکلیف

 

 و كودک رفتار دارویي كنترل مجازی

 بیمارستاني دندانپزشکي

9 

 و كودک رفتار دارویي كنترل مجازی دكترسارا قدیمي

 بیمارستاني دندانپزشکي

10 

 11  كودكان در دندان كشیدن و جراحي مجازی و تکلیف پاورپوینت  صداگذاری شده میالنيدكترشبنم 

 و تکلیف پاورپوینت  صداگذاری شده مختاری دكترسعیده

 

 12  برآن موثر عوامل و دندان رویش مجازی

 13  برآن موثر عوامل و دندان رویش مجازی مختاری دكترسعیده

 وتکلیف صداگذاری شدهپاورپوینت   شهرابي دكترمهدی

 

 در دنداني و دهاني خاص مالحظات مجازی

 خاص بیماری دارای و توان كم كودكان

14 

 در دنداني و دهاني خاص مالحظات مجازی شهرابي دكترمهدی

 خاص بیماری دارای و توان كم كودكان

15 

 در دنداني و دهاني خاص مالحظات مجازی شهرابي دكترمهدی

 خاص بیماری دارای و توان كم كودكان

16 

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 حضور منظم و فعال در كالس 

 مطالعه دقیق منابع 

 شركت در بحث های كالسي

 مطالعه دروس پیش نیاز 

 تالش در جهت رفع اشکاالت خود

 انجام تکالیف ارائه شده توسط اساتید
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 دانشجو:  یابیارز وشر

 

 تکویني و تراكمي شامل:  

 نمره  3تا  2كالسيتکالیف  -

 نمره 18تا  17 ای چهارگزینه ترم پایان امتحان -

  :منابع

 .باشديم مرتبط یهاتیساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص یهاهینشر ،يدرس یهاكتاب شامل منابع

 مکدونالد و پینکهام :كتب( الف      

 :مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 

 

 

 

 

 

 


