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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظریفرم معرفی دروس ***   
 

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی :    2  کودکان  نظری نام درس:

 دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی ارائه دهنده: 213412 شماره درس:

 دکترساناز ضيایینام مسئول درس:    واحد نظری 1  :  عداد و نوع واحدت

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

 Email :ziaei@dnt.mui.ac.irآدرس 

 

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

 

 اهداف اختصاصی درس:

 عوامل ایجاد کننده التهاب برگشت پذیر و غير قابل برگشت پالپ دندان شيري و دائمی را بر اساس کتب مرجع توضيح دهد -1

 تئوریها و نظریه هاي رویش دندان ها و اختالالت و پيشگيري و درمان هاي رایج را مطابق کتب رفرنس توضيح دهد. -2

روند و سير تغيير و تحوالت اکلوژن و عوامل ایجاد ارتباط مناسب دندان ها وفکين و روشهاي درمانی و پيشگيري ازناهنجاریها را در دوره  -3

 دندان هاي شيري ، مختلط و دائمی را بر اساس کتب رفرنس توضيح دهد.

 بشناسد.انواع بيماریهاي پریودنتال در کودکان و روشهای کنترل انها را -4

 با انواع بيماریهای خاص و نحوه مدیریت انها حين انجام درمان دندانپزشکی آشنا شود.-5

 دندانپزشکی بيمارستانی را بشناسد. -6

 

 :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: تکاليف،...(:در طول دوره )کوئيز، الف( 

 8بارم: تاریخ: ب( ميان ترم:

 12بارم: تاریخ: ج( پایان ترم:

 د( غيبت: حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد می باشد.

 نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غيبت غير موجه، به ترتيب،              
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 نوع جلسه: مدرس عنوان تاریخ

 

ماژول جلسات 

 ن:الیآف

 

 منلبع

 Nowak  آنالین دکتر ضيایی تفاوت ّپالپ دندانهای شيری و دائمی جوان 31/6/99

Macdonald 

 درسنامه

مواد مورد استفاده در درمان پالپ دندانهای  7/7/99

 شيری

 

 Nowak  آنالین دکتر ضيایی

Macdonald 

 درسنامه

 پالپوتومی و پالپکتومی دندانهای شيری 14/7/99

 

 Nowak  آنالین دکتر ضيایی

Macdonald 

 درسنامه

 درمان پالپ دندانهای دائمی جوان 21/7/99

 

 Nowak  آنالین دکتر ضيایی

Macdonald 

 درسنامه

اشنایی با عواقب درمانهای پالپ دندان  28/7/99

 شيری و دائمی جوان

 Nowak  آنالین دکتر ضيایی

Macdonald 

 درسنامه

5/8/99  

 

کنترل دارویی رفتار کودک و دندانپزشکی 

 بيمارستانی

 Nowak تکليف الینفآ دکتر مصلح

Macdonald 

 درسنامه

رفتار کودک و دندانپزشکی کنترل دارویی  12/8/99

 بيمارستانی

 Nowak تکليف الینفآ دکتر مصلح

Macdonald 

 درسنامه

19/8/99 SSCتکليف الینفآ دکتر مصلح موارد استفاده و نحوه کاربرد Nowak 

Macdonald 

 درسنامه

26/8/99 

 

 Nowak  الیننآ دکتر تحریریان جراحی و کشيدن دندان در کودکان

Macdonald 

 درسنامه

3/9/99 

 

اتيولوژی انواع بيماریهای لثه و پریودنتال 

 در کودکان

 Nowak  الیننآ دکتر تحریریان

Macdonald 

 درسنامه

10/9/99 

 

اتيولوژی انواع بيماریهای لثه و پریودنتال 

 در کودکان

 Nowak  الیننآ دکتر تحریریان

Macdonald 

 درسنامه

17/9/99 

 

 مالحظات خاص دهان و دندان در کودکان

 با نيازهای خاص

دکتر حاجی 

 احمدی

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه

24/9/99 

 

مالحظات خاص دهان و دندان در کودکان 

 با نيازهای خاص

دکتر حاجی 

 احمدی

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه

1/10/99 

 

مالحظات خاص در کودکان با بيماریهای 

 سيستميک

دکتر حاجی 

 احمدی

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه

 شب 22-21-.   ساعت:  .. ..   محل: .مجازی..   روز:  .دوشنبه1400-1399.....  نيمسال: .اول 2ندی کالس ها ی درس ...کودکان نظریجدول زمان ب
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8/10/99 

 

مالحظات خاص در کودکان مبتال به 

 لوسمی

دکتر حاجی 

 احمدی

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع ذکر شده پيش مطالعه برای هر جلسه:

 مقاالت عنوان شده توسط اساتيدمنابع برای مطالعه بيشتر:

 ای:پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه 

 دقيقه غيبت در نظر گرفته شود.  10جلسه غيبت در نظر گرفته شودتاخير بيش از  1دقيقه معادل  10جلسه تاخير کمتر از  3 قوانين و مقررات:

 نمره کسر ميشود 0.25دقيقه  10نمره از نمره نهایی کسر شود. هر جلسه تاخير کمتر از 0.5هر جلسه غيبت معادل 

 


