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

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : الف 1 عملی کودکان دندانپزشکی نام درس:

 دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی ارائه دهنده: 213418 شماره درس:

 انشایی، دکتر مصلحدکتر نام مسئول درس:   واحد عملی 1تعداد و نوع واحد: 

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

37925539 

 : Emailآدرس 

zahraenshaei@dnt.mui.ac.ir 

mosleh@dnt.mui.ac.ir  

 

 

 آشنایی با اصول الزم قبل از ورود به بخش بالينی و نحوه ترميم دندان های شيری و کار با کودک  کلی درس:هدف 

 اهداف اختصاصی درس:

 .با اصول کنترل عفونت در دندانپزشکی آشنا شوند.1

 . با آناتومی و مورفولوژی دندان شيری آشنا شوند.2

  اصول تجویز فلوراید آشنا شوند.. با نحوه انجام فلورایدتراپی و 3

 . با نحوه هدایت رفتار کودک در دندانپزشکی آشنا شوند.4

  . با چگونگی انجام تراش دندان جهت ترميم آمالگام شيری آشنا شوند.5

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

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

  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -

1. Wells M, Mabry TR, Christensen JR, Nowak AJ, Townsend JA. Pediatric Dentistry: Infancy Through 

Adolescence: Elsevier Health Sciences; 2019. Chapter 22. 

 

 

 

 ها:ارزشيابی 

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

 :در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...( ب(

نمره دهی کارهای کالسی انجام شده بر روی دندان هایآکریلی در 

 براساس چک ليست ارزیابی عملکرد هرجلسه 

 نمره 10 بارم: تاریخ:

 ج( پایان دوره:

 امتحان تئوری

 نمره 10 بارم:   15/10/99 تاریخ:

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

 

 

 پيش مطالعه برای هر جلسه:
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 منابع برای مطالعه بيشتر:

Dean JA. McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent-E-Book: Elsevier Health 

Sciences; 2016. 

 ای:پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه 

 قوانين و مقررات:

 دانشجو ملزم به تهيه موارد زیر در اسرع وقت قبل از شروع جلسات تحویل مى باشد: .1

  فرزهای الزم جهت تراش 

 دندان های آکریلی و مانت آن ها در کست مربوط 

 مطالعه ی کتاب مرجع در هر یك از موضوعات موجود در طرح درس و شركت فعال در مباحث الزامى مى باشد. .2

رعایت نظم و حضور به موقع و فعال در بخش، اصول كنترل عفونت ، روپوش تميز، اتيكت و عينك محافظ الزامى مى   .3

 باشد.
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ساعت:     پنجشنبه..   روز:  ..ینآنالمحل: ..   1400-1399..  نيمسال: ..ب 1کودکان عملی جدول زمان بندی کالس ها ی درس ...

..10-12. 

 منابع مدرس عنوان تاریخ جلسه

بر روی  cl I, cl Vآموزش تراش حفره آمالگام  3/7/99 1

 دندان های آکریلی

 Demonstration دکتر امراللهی 

 Lecture)درسنامه(  دکترضيایی  نترل عفونتک -اصول و مقررات بخش کودکان 10/7/99 2

 ,cl IIآموزش تراش  و ترميم حفره آمالگام  17/7/99 3

back to back بر روی دندان های آکریلی 

 Demonstration  دکتر مصلح  

 Lecture)درسنامه( دکتر تحریریان کنترل رفتاری و برقراری ارتباط با کودک 24/7/99 4

آناتومی و مورفولوژی تاج و ریشه ی دندان های  1/8/99 5

 شيری و زمان رویش و افتادن آن ها

 Lecture)درسنامه(  دکتر فقيهيان

 Lecture)درسنامه(  دکتر انشایی برساژ و فلورایدتراپی 8/8/99 6

طبق جدول  7

 زیر

دندان  4بر روی  cl Iتحویل تراش حفره آمالگام 

 باال و پایين( Eو ٍ Dآکریلی )

 کار عملی دانشجو

 

نمره،  1) تراش هر دندان 

 نمره( 5در مجموع 

طبق جدول  8

 زیر

 ,cl IIتحویل تراش  حفره و ترميم آمالگام 

back to back  دندان آکریلی ) 2بر رویD 

 (Eو ٍ

نمره،  2) تراش هر دندان  کار عملی دانشجو

نمره، در مجموع  1ترميم 

 نمره( 5


