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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** فرم معرفی دروس عملی***   
 

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : 2کودکان عملینام درس:

 دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی ارائه دهنده: 213416شماره درس:

 نرجس امرالهیدکتر -دانا تحریریاندکتر  نام مسئول درس:     واحد عملی2   تعداد و نوع واحد: 

 11تا  9چهارشنبه ها از ساعت  تلفن و روزهای تماس: دروس پيش نياز:

 Email :tahririan@dnt.mui.ac.irآدرس 

N_amrollahi@dnt.mui.ac.ir 

 

 

 آشنایی با بخشی از اصول و تکنيک ها در دندانپزشکی کودکان  درس:هدف کلی 

 

 اهداف اختصاصی درس:

 اصول اساسی کنترل رفتاری را در کودکان به درستس انجام دهد.-1

 توانایی تشخيص صحيح و اراِیه طرح درمان به طور جامع را کسب کند.-2

 اصول اساسی تزریق بی حسی را رعایت کند.-3

 حرفه ای و تکنينک های کنترل عفونت را به درستی رعایت کند. اخالق-4

 پروتکلهای عملی را به درستی و با رعایت اصول انجام دهد.-5

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 کتاب: نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظر -

  مقاله: آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور -

1- Pediatric Dentistry, 6 th edition, Infancy through Adolescence Arthur Nowak John Christensen Tad 

Mabry Janice Townsend Martha Wells 

2-Dentistry for the child and adolescent, 10th edition, Macdonald and Avery 

 

 ها:ارزشيابی 

 0بارم: تاریخ: :ورودی، ...(الف( ابتدای دوره )آزمون 

 4بارم: تاریخ: :ب( در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(

 16بارم: تاریخ: ج( پایان دوره:

 کسر خواهد شد. نمره 1د( غيبت: حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غيبت غير موجه، 
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 شدهپيش مطالعه برای هر جلسه: منلبع ذکر 

 منابع برای مطالعه بيشتر:مقاالت عنوان شده توسط اساتيد

 پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

دقيقه غيبت در نظر  10جلسهههه غيبت در نظر گرفته شهههودتاخير بيش از  1دقيقه معادل  10جلسهههه تاخير کمتر از  3قوانين و مقررات: 

 گرفته شود. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   1400-1399..  نيمسال: ..2جدول زمان بندی کالس ها ی درس ...کودکان عملی                           

 ۱۷/۱۰/۹۹تا   ۲۴/۸/۹۹و روتيشن دوم از تاریخ  ۲۱/۸/۹۹تا  ۲۹/۶/۹۹روتيشن اول از تاریخ               

 

اساتيد بخش  

 (14:30-11:30بعدازظهر)

 روز (11-8اساتيد بخش صبح)

دکتر تحریریان، دکتر انشائی، 

 دکتر ضيائی 

 

دکتر فقيهيان، دکتر مصلح، دکتر 

 امراللهی

 

 شنبه 

دکتر امراللهی، دکتر 

 تحریریان، دکتر انشائی

              

 
دکتر ضيائی، دکتر فقيهيان، دکتر 

 مصلح

  

 یکشنبه

 

دکتر حاجی احمدی، دکتر 

 تحریریان، دکتر انشائی

  

دکتر مصلح، دکتر فقيهيان، دکتر 

 ضيائی

 

 

 

 

 

 دوشنبه


