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  کاربرد هاي روانشناسی در  درمانهاي دندانپزشکی با بالینی آشنایی هدف کلی درس:

  اهداف اختصاصی درس:

  :شناختی حیطه

  عالیم ترس و اضطراب از دندانپزشکی را بشناسد. -2  با تکامل علوم رفتاري در دندانپزشکی آشنا شود. -1

  عادات دهانی کودك را تشخیص دهد. -4  استراتژي هاي کنترل درد را بشناسد. -3

 عوامل موثر بر رضایتمندي بیماران را بشناسد. -5
  

  با روانشناسی سالمندي آشنا شود. -6

  حیطه عاطفی:

  ترس و اضطراب را در بیمار تشخیص دهد. -2  تئوري هاي رفتار و یادگیري را بداند. -1

 راهکارهاي کنترل درد را بشناسد -3
  

  عادات دهانی کودك را تشخیص دهدزمان مداخله در-4

  رفتار بیماران سالمند و نیازهایشان را بداند.-6  راهکارهاي جلب رضایت بیمار رابشناسد. -5

  حیطه رفتاري:

  ترس و اضطراب از دندانپزشکی را بشناسد و به کار ببندد. راهکارهاي کاهش-2  علوم رفتاري در دندانپزشکی را بکار برند. -1

  راهکار هاي درمانی عادات دهانی را به کار بندد. -4  راهکارهاي کنترل درد رابه کار برد. -3

  راهکار هاي روانی در سالمندان را به کار بندد. -6  راهکارهاي جلب رضایت بیمار را به کار گیرند. -5
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 )URLآدرس/ لینکوب سایت:  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور / مقاله:  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظر / منابع پیشنهادي براي  مطالعه بیشتر: ( کتاب: 

 .1376کاربرد روانشناسی در دندانپزشکی ،دکتر حبیب اهللا نقره کوب مقدم ،آزیتا جایدري، -1

2- Psychology and Den stry :Mental Health Aspect of Pa ent Care, by William Ayer Jr:2011  

 McDonalds,Avery,Dean ،نویسندگان: Dentistry for the Child and Adolescentکتاب -3

  2016سال چاپ

4- Infancy Through Adolescence Pediatric Dentistry2019،سال چاپ کتاب نوواك      

5. - Shaista Afroz • Shraddha Rathi • Geeta Rajput • Sajjad Abdur Rahman .Dental Esthetics and Its Impact on Psycho-Social Well-Being and Dental Self 
Confidence: A Campus Based Survey of North Indian University Students J Indian Prosthodont Soc (Oct-Dec 2013) 13(4):455–460  

. OHDM - Vol. 13 - No. 4 - December, 2014 Letic Anka1 , Gavrilovic Vuk2 , Gavrilovic Ivana.Behavioral Economics in Dentistry -6  

7 - Gerry Humphris,Margaret S ling, Behavioural sciences for dentistry:2000    
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  ارزشیابی ها:

  الف) در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...):پروژه تحویلی دانشجویان
  

  نمره 5بارم:  مطابق اعالم استاد مربوط تاریخ:

  -بارم:  - تاریخ:  ب) میان ترم:

  نمره 15بارم:  مطابق اعالم آموزش تاریخ:  ج) پایان ترم:

  
 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

 است. الزامی دندانپزشکی دانشکده آموزشی ریزي برنامه در شده تنظیم جلسات تمام در دانشجویان کلیه حضور مقررات کالس:قوانین و 
 

 :کالس قوانین نقض با برخورد نحوه

  نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.                به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب، غیبت: 

  :کالس وظایف نماینده شرح
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  11-10نیمسال: دوم   محل: مجازي  روز:  چهارشنبه   ساعت:   روانشناسی در دندانپزشکی جدول زمان بندي کالس ها ي درس 

  آنالین مدرس عنوان تاریخ جلسه
 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو
 هر جلسهمنابع اصلی مطالعه براي 

  آنالین جعفر زادهدکتر چگونگی برقراري ارتباط با بیماران 99/  11/  15 1
 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو

  کاربرد روانشناسی در دندانپزشکی 4فصل 
 42-29صفحه  

 چگونگی برقراري ارتباط با بیماران 99/  11/  29 2

 
  آنالین جعفر زادهدکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو

  کاربرد روانشناسی در دندانپزشکی 4فصل 
 42-29صفحه 

 چگونگی برقراري ارتباط با بیماران 99/  12/  6 3

 
  آنالین جعفر زادهدکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو

  کاربرد روانشناسی در دندانپزشکی 4فصل 
  42-29صفحه 

 

 مراجعه به دندانپزشکموانع روانی بیمار در  99/  12/  13 4

 
  آنالین جعفر زادهدکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو

  Behavioural sciences for dentistry  2فصل 
  18-9صفحه 

 موانع روانی بیمار در مراجعه به دندانپزشک 99/  12/  20 5

 
  آنالین جعفر زادهدکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو

  Behavioural sciences for dentistry  2فصل 
 18-9صفحه 

  موانع روانی بیمار در مراجعه به دندانپزشک  99/  12/  27  6
 

  آنالین  جعفر زادهدکتر
پیش مطالعه / 

  تکلیف
  آزمون / گفتگو

  Behavioural sciences for dentistry  2فصل 
  18-9صفحه 

 تاثیر روانی زیبایی  دندانها  04/  1/  18 7

 
  آنالین جعفر زادهدکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو
 محتوا کالس و مقاله
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 روانشناسی و اقتصاد در دندانپزشکی 04/  1/  25 8

 
  آنالین جعفر زادهدکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو
 محتوا کالس و مقاله

  روانشناسی و اقتصاد در دندانپزشکی  04/  2/  1  9
 

  آنالین  زادهجعفر دکتر
پیش مطالعه / 

  تکلیف
  آزمون / گفتگو

  محتوا کالس و مقاله

 ترس و اضطراب در دندانپزشکی 04/ 2/  8 10

 
  آنالین تحریریاندکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو

  واینر 1فصل 
 14-3صفحه 

 ترس و اضطراب در دندانپزشکی 04/ 2/  15 11

 
  آنالین تحریریاندکتر

 

/  پیش مطالعه
  تکلیف

 آزمون / گفتگو

  واینر 1فصل 
 14-3صفحه 

  مدیریت ترس و اضطراب در کودکان  22/2/04  12
 

  آفالین  تحریریاندکتر
پیش مطالعه / 

  تکلیف
  آزمون / گفتگو

  نوواك24فصل 
  370-352صفحه 

  مدیریت ترس و اضطراب در کودکان  29/2/04  13
 

  آفالین  تحریریاندکتر
پیش مطالعه / 

  تکلیف
  گفتگوآزمون / 

  نوواك24فصل 
  370-352صفحه 

 عادات دهانی در کودکان 5/3/04 14

 
  آنالین تحریریاندکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو

  مکدونالد 22فصل 
 107-99صفحه

 راهکارهاي روانی در مدیریت و کنترل درد 04/  3/  12 15

 
  آنالین تحریریاندکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 آزمون / گفتگو

  کاربرد روانشناسی در دندانپزشکی 6فصل 
 57-64صفحه
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  روشهاي فارماکولوژیک کنترل درد  فوق العاده  16
 

  آنالین  تحریریاندکتر
پیش مطالعه / 

  تکلیف
  آزمون / گفتگو

  نوواك 8و7فصل
  329-280صفحه

 روانشناسی سالمندي فوق العاده 17

 
  آنالین تحریریاندکتر

 

پیش مطالعه / 
  تکلیف

 گفتگوآزمون / 

  واینر 5فصل 
  57-43صفحه 

 


