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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»طراحی  چارچوب
 درس:اطالعات 

 1399-1400-2نیم سال:                                            دندانپزشکي كودكان     گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 2عمليدندانپزشکي كودكان  درس: عنوان

  كد درس:

 كارگاهي:            بليعملي:                 عملي:     -نظری:   نظری                واحد 2 عملي :1واحدو تعداد نوع 

 دكتر علیرضا حیدرینام مسؤول درس: 

دكترعلیرضا حیدری، دكترشهرام  آقایان :دكتر بهمن سراج، دكترمهدی شهرابي،دكتر احمد جعفری،مدرسان:     مدرس/ 

 مشرفیان، دكترعلي بقالیان،دكترمسعود كیاني)حق التدریس(

خانم ها :دكتر دنیا علي نژاد، دكترشبنم میالني،دكتر سارا قدیمي،دكتر سعیده مختاری،دكتر مرضیه صالحي شهرابي،دكتر الناز 

 یاب)حق التدریس(عسکری،دكتر نرگس توانا،دكتر غزاله بني ابراهیمي،دكتر مهرسا پار

 1عمليدندانپزشکي كودكان : زمانهم /نیازپیش

 دكترا -دندانپزشکي عمومي  تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیاری رتبه علمي:

 دندانپزشکي كودكان  رشته تخصصي:

 گروه آموزشي دندانپزشکي كودكان -دانشکده دندانپزشکي –انتهای امیراباد شمالي  محل كار:

 02142794011 تلفن تماس:

 ar-heidari@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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 : درس یکل فیتوص

اشند در این دوره موقع در بخش در روزهای تعیین شده میبموظف به حضور به  2در واحد دندانپزشکي كودكان عملي دانشجویان 

ترل عفونت را به خوبي دانشجویان برای كودكان كار خواهند كرد كه همکاری متعارفي دارند از دانشجو انتظارمیرود كه موراد كن

 جود مي باشد .بخش مورعایت كند و تمام مراحل درمان را با استاد مربوطه چک كند ریکوایرمنت مربوطه درتابلو اعالنات 

  :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 ددارن درمان برای را الزم همکاری كه كودک بیماران روی بر كودكان دندانپزشکي در شایع های درمان انجام

    :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 را بداند  معاینهاصول 

 ندیکاسیون ها و مراحل درمان های پالپ دندان های دائمي جوان را بداند ا 

  انجام تکنیک های مختلف بي حسي را بداند اصول 

  اصول انجام درمان های مختلف ترمیمي ،پالپ و پیشگیری را بداند 

  اجتماعي كودک آشنا شود -رواني –با كلیات رشد روحي 

 دهد انجام مناسب همکاری با كودكان برای را درمان طرح و ،تشخیص معاینه  

 دهد انجام مناسب همکاری با بیماران دندان روی بر را شیری های دندان 5و2و1 كالس های تراش  

 و فیشورسیالنت PRR دهد انجام درستي به دائمي های دندان روی بر  

 دهد انجام مناسب همکاری با بیماران های دندان روی بر را ششیری های دندان پالپوتومي  

 دهد انجام شیری های دندان در را پالپکتومي درمان  

 ترمیم SSC دهد انجام مناسب همکاری با بیماران شیری دندان روی بر را  

 كند برقرار ارتباط كودكان با رفتاری كنترل اصول اساس بر  

 بداند را شیری های دندان درمان اهمیت  

 : 1آموزشی ویکردر

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

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

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

   كالس وارونه 

                                                           
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.  
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 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLمبتني بر حل مسئله )یادگیری  

  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  

 بر بالین بیمارآموزش ( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

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

 .................... لطفا نام ببرید

 :درس میتقو

 دكترعلي مشرفیان، دكترشهرام حیدری، دكترعلیرضا جعفری، احمد شهرابي،دكتر دكترمهدی سراج، بهمن دكتر: آقایان  كه توسط جلسه 20

 (التدریس حق)كیاني بقالیان،دكترمسعود

 عسکری،دكتر الناز شهرابي،دكتر صالحي مرضیه مختاری،دكتر سعیده قدیمي،دكتر سارا میالني،دكتر دكترشبنم نژاد، علي دنیا دكتر: ها خانم

 تدریس مي گردد. (التدریس حق)پاریاب مهرسا ابراهیمي،دكتر بني غزاله توانا،دكتر نرگس

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 حضور منظم و فعال در بخش

 منابع قبل از حضور در بخشمطالعه دقیق 

 تالش در جهت رفع اشکاالت خود

 ارائه ریکوارمنت ها در زمان مقرر شده
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 دانشجو:  یابیارز وشر

 امتحان نظری پایان روتیشن

 امتحان پایان ترم عملي

 ریکوارمنت ها

 ارزیابي روزانه

 

 نمره 15مربوطه داده مي شود میانگین نمره روزانه دانشجویان كه توسط استاد 

 نمره 5نمره امتحان خروج از بخش 

  :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      

 

 

 

 

 

 

 

 


