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

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

 دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی ارائه دهنده: 213410 شماره درس:

 دکتر ریحانه فقيهياننام مسئول درس:     واحد نظری 1  :  عداد و نوع واحدت

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

 Email :reyhane.fgh@gmail.comآدرس 

 

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

 

 اهداف اختصاصی درس:

مراحل رشددد مسددمی روحی روانی کودوش روشددهای براراری ارتباو با کودوش روشددهای کنترل رفتاری دارویی و یير دارویی کودو تسددل   -1

 داشته باشد.

 

 کتب مطابق را آن کاربردهاي عدم و کاربردها اساس بر بی حسی دندانها هاي تکنيک و روشها -2

 .دهد توضيح منابع اسمت در شده برده نام رفرنس

 کتب مطابق را اپيدميولوژی بيماریهای دهان و دندانش کاربرد فلورایدش برداشت پالو و رادویگرافی -3

 .دهد توضيح رفرنس

 

 .دهد توضيح رفرنس کتب اساس بر معاینهش تشخيص و ورح درمان را و روند -4

 

 .دهد توضيح رفرنس وبق را مورفولوژی دندانهای شيری -5

 و منابع و کتب وبق فيشورسيالنتش مواد دندانیش ترميم دندانهای شيری راهای  روش -6

 .دهد توضيح شده داده هاي آموزش

 

 باارزیابی تغذیه کودو وتجویز فلورایدآشناشود -7

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 کتاب: نامش نام نویسندهش سال انتشارش شماره فصول/صفحات مورد نظر -

  نویسی ونکوورمقاله: آدرس مطابق رفرنس  -

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: دوره )کوئيزش تکاليفش...(:در وول الف( 

 0بارم: تاریخ: ب( ميان ترم:

 20بارم: تاریخ: ج( پایان ترم:

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

 نمره کسر خواهد شد.  1و  1ش  5/0ش  5/0به ازا هر ملسه یيبت یير مومهش به ترتيبش              
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 نوع ملسه: مدرس عنوان 

 ☐ ینالآن

 ☐ینالآف

اژول ملسات م

 ن:آفالی

  ☐تکليف

 ☐ آزمون  

 ☐ گفتگو

 

 منلبع

دندان كودكان و اهميت اپيدميولوژى بيماریهاى دهان و  30/6/99

 دندانپزشكى كودکان

 دكتر ضيایی

 

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه
انواع وسایل مكانيكى و شيميایي برداشت پالك و نحوه  6/7/99

 حذف آن در كودكان

 دکتر ضيایی

 

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه

 Nowak  آنالین دکتر امرالهی  معاینه و تشخيص وورح درمان در كودكان 13/7/99

Macdonald 

 درسنامه
 دكتر  امرالهی  انواع فلوراید ش مكانيسم عملكرد و نحوه تجویز 20/7/99

 

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه
 دكتر  فقيهيان  نحوه ارزیابى تغذیه و اصالح آن در كودكان 27/7/99

 

 Nowak تکليف الینفآ

Macdonald 

 درسنامه
 Nowak تکليف الینفآ دکتر فقيهيان PRRفيشورسيلنت و  11/8/99

Macdonald 

 درسنامه
 دکتر فقيهيان مرفولوژى دندانهاى شيرى و تفاوت ان با دائمى 18/8/99

 

 Nowak تکليف الینفآ

Macdonald 

 درسنامه

تفاوت تراش دندانهاى شيرى ش كاربرد رابردمش مواد  25/8/99

 دندانى شایع در كودكان

 انشاییدكتر

 

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه
تفاوت تراش دندانهاى شيرى ش كاربرد رابردمش مواد  2/9/99

 دندانى شایع در كودكان

 انشاییدكتر

 

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه

 انشاییدكتر  رویش دندان و عوامل موثر بر ان 9/9/99

 

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه
 انشاییدكتر  رویش دندان و عوامل موثر بر ان 16/9/99

 

 Nowak  آنالین

Macdonald 

 درسنامه
 Nowak  آنالین دکتر تحریریان تفاوت رادیوگرافى در كودكان و بزرگساالن 23/9/99

Macdonald 

 Nowak  آنالین معفرزادهدکتر  رشد مسمى روحى روانى و امتماعى كودك 30/9/99 درسنامه

Macdonald 

 درسنامه
 Nowak  آنالین معفرزادهدکتر  روشهاى ارتباو با كودك و والدین كودك 7/10/99

Macdonald 

 درسنامه

 صبح9-8..   محل: .مجازی..   روز:  .یکشنبه.   ساعت:  ..1400-1399.....  نيمسال: .اول 1زمان بندی کالس ها ی درس ...کودکان نظریجدول 
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 منلبع ذکر شده پيش مطالعه برای هر ملسه:

 مقاالت عنوان شده توس  اساتيدبيشتر:منابع برای مطالعه 

 پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

 دايقه یيبت در نظر گرفته شود.  10ملسه یيبت در نظر گرفته شودتاخير بيش از  1دايقه معادل  10ملسه تاخير کمتر از  3 اوانين و مقررات:

 نمره کسر ميشود 0.25دايقه  10ملسه تاخير کمتر از نمره از نمره نهایی کسر شود. هر 0.5هر ملسه یيبت معادل 

 

 Nowak  آنالین معفرزادهدکتر  روشهاى یير دارویي كنترل رفتارى كودك 14/10/99

Macdonald 

 درسنامه


