*** فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***
نام درس :دندانپزشکی کودکان عملی 3

رشته و مقطع تحصيلی  :دندانپزشکی  -دکتری

شماره درس:

گروه آموزشی ارائه دهنده :دندانپزشکی کودکان

تعداد و نوع واحد 2 :واحد عملی

نام مسئول درس :دکتر تحریریان ،دکتر امرالهی

دروس پيش نياز :کودکان عملی  2و 1
کودکان نظری  2و 1

تلفن و روزهای تماس :چهارشنبه ها از ساعت  9تا 11
37925539
آدرس narges1amr@yahoo.com :Email

هدف کلی درس :آموزش بالينی به دانشجویان در خصوص نحوه ی درمان دندان های شيری و دائمی و روش های کنترل رفتاری کودکان
اهداف اختصاصی درس:
 -1آموزش بالينی به دانشجویان در خصوص نحوه ی درمان پالپوتومی و پالپکتومی دندان های شيری
 -2آموزش بالينی به دانشجویان در خصوص نحوه ی درمان روکش SSCدندان های شيری
 -3آموزش بالينی به دانشجویان در خصوص نحوه ی ترميم آمالگام دندان های شيری و دائمی
 -4آموزش بالينی به دانشجویان در خصوص نحوه ی درمان  PRRو فيشورسيالنت دندان های شيری و دائمی
 -5آموزش بالينی به دانشجویان در خصوص نحوه ی کشيدن دندان های شيری
 -6آموزش بالينی به دانشجویان در خصوص نحوه ی فلوراید تراپی
 -7آموزش بالينی روش های کنترل رفتاری کودکان
حيطه شناختی:
 -1نحوه ی درمان پالپوتومی و پالپکتومی دندان های شيری را به خوبی بداند.
 -2نحوه ی درمان روکش SSCدندان های شيری را به خوبی بداند.
 -3نحوه ی ترميم آمالگام دندان های شيری و دائمی را به خوبی بداند
 -4نحوه ی درمان  PRRو فيشورسيالنت دندان های شيری و دائمی را به خوبی بداند
 -5نحوه ی کشيدن دندان های شيری را به خوبی بداند
 -6نحوه ی فلوراید تراپی را به خوبی بداند
 -7روش های کنترل رفتاری کودکان را به خوبی بداند.
حيطه عاطفی:
-۱باور پيدا کند که درمانهای پيشگيرانه از قبيل فيشور سيالنت و  PRRنسبت به درمانهای ترميمی بهتر است.
-۲باور پيدا کند که شناخت اندیکاسيونها و کنترااندیکاسيونهای درمانهای پيشگيرانه ضروری است.
 -۳باور پيدا کند که شناخت اندیکاسيونها و کنترااندیکاسيونها و نحوه افتراق پالپوتومی و پالپکتومی ضروری است.
-4باور پيدا کند که انتخاب صحيح  SSCبرا ی سالمت آینده پالپ و بافت های پریودنشيوم الزم است.
حيطه رفتاری:
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-۱دانسته های خود را در مورد اندیکاسيون و کنترااندیکاسيون درمانهای مختلف به کار گيرد.
-۲مراحل درمان پالپوتومی را در دندانهای شيری انجام دهد.
 -۳مراحل درمان پالپکتومی را در دندانهای شيری انجام دهد.
-4مراحل تراش و نحوه انتخاب  SSCرا در دندانهای شيری به خوبی انجام دهد.
 -5مراحل انجام درمانهای پيشگيرانه را در دندانهای دائمی و شيری انجام دهد.

منابع اصلی مطالعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر وب سایت :لينک /آدرسURL مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورWells M, Mabry TR, Christensen JR, Nowak AJ, Townsend JA. Pediatric Dentistry: Infancy Through
Adolescence: Elsevier Health Sciences; 2019.
Dean JA. McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent-E-Book: Elsevier Health
Sciences; 2016.

ارزشيابی ها:
( حداکثر مجموع بارم ارزشيابی های نظری ،در یک واحد عملی 5 ،نمره می باشد).
الف) نظری ابتدای دوره (آزمون ورودی:)... ،

تاریخ:

بارم:

ب) نظری در طول دوره (کوئيز ،تکاليف:)...،

تاریخ:

بارم:

ج) نظری پایان دوره:

تاریخ:

بارم2:

د) عملی در طول دوره (ریکوآرمنت ها):

تاریخ:

بارم4:

ه) عملی پایان دوره:

تاریخ:

بارم14:

پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:
قوانين و مقررات بخش:
دانشجو ملزم به آماده داشتن موارد زیر قبل از شروع جلسه مى باشد:
.1
فرزهای الزم جهت تراش
•
فایل های 45-15
•
شيلد محافظ و ماسک
•
مطالعه ی کتاب مرجع در هر یک از موضوعات موجود در طرح درس و آگاهی تئوری از روش کار عملی مى باشد.
.2
رعایت نظم و حضور به موقع و فعال در بخش ،اصول کنترل عفونت  ،روپوش تميز ،اتيکت و عينک محافظ الزامى مى باشد.
.3
نحوه برخورد با نقض قوانين بخش :کسر امتياز مطابق نظر گروه و متناسب با خطا
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غيبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد  /به ازا هر جلسه غيبت غير موجه در بخش 1 ،نمره کسر خواهد شد.
در صورت نشکيل کالس آنالین ،حضور مجازی در جلسه ،الزامی است و ضبط و دسترسی به فيلم جلسه ،مجوزی برای عدم حضور آنالین
نخواهد بود.
شرح وظایف نماینده کالس:
اطالع رسانی به موقع پيام گروه آموزشی و مدرسين به سایر دانشجویان
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جدول زمان بندی حضور اساتيد در بخش  /روتيشن اول از تاریخ  1400/2/4تا 1400/4/3
نام درس:
روز
شنبه

اسامی اساتيد بخش ظهر

اسامی اساتيد بخش صبح

گروه  / Cدکتر امرالهی – دکترانشایی – دکتر بنی نجاریان

گروه  / Bدکترضيایی – دکتر بنی نجاریان– دکتر فالح
از  2خرداد  /گروه / Bدکتر انشایی – دکتر بنی نجاریان–
دکتر فالح

یکشنبه

گروه / Eدکترضيایی – دکتر انشایی– دکتر فالح

گروه / Fدکتر امرالهی – دکترفالح – دکتر بنی نجاریان

از  2خرداد  /گروه / Eدکتر امرالهی – دکتر انشایی– دکتر فالح
دوشنبه

گروه / Dدکتر ضيایی– دکتر انشایی – دکتر تحریریان

گروه  /Aدکترضيایی – دکتر بنی نجاریان– دکتر فالح

از  2خرداد  /گروه / Dدکتر حاجی احمدی– دکتر انشایی – دکتر
تحریریان

از  2خرداد  /گروه / Aدکتر تحریریان – دکتر بنی
نجاریان– دکتر فالح

جدول زمان بندی حضور اساتيد در بخش  /روتيشن دوم از تاریخ  1400/4/5تا 1400/5/28
نام درس:
روز
شنبه
یکشنبه
دوشنبه

اسامی اساتيد بخش ظهر

اسامی اساتيد بخش صبح
گروه / Bدکتر انشایی – دکتر بنی نجاریان– دکتر فالح

گروه  / Cدکتر امرالهی – دکترانشایی – دکتر بنی نجاریان
گروه / Eدکتر امرالهی – دکتر انشایی– دکتر فالح

گروه / Fدکتر امرالهی – دکترفالح – دکتر بنی نجاریان
گروه / Aدکتر تحریریان – دکتر بنی نجاریان– دکتر فالح
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گروه / Dدکتر حاجی احمدی– دکتر انشایی – دکتر تحریریان

