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

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی : تروماتولوژی دهان و فک و صورت نظری نام درس:

 دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی ارائه دهنده:  شماره درس:

 ریحانه فقيهياندکتر نام 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 اصول تشخيص، پيشگيری و درمان صدمات دهان، فک وصورت هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 دانشجو نحوه گرفتن تاریخچه و برخورد با بيمار دچار تروما را توضيح دهد  -1

 دانشجو با اتيولوژی و اپيدميولوژی حادثه تروماتيک آشنا شود -2

 دانشجو بتواند اصول و انتخاب رادیوگرافی در موارد تروما را تشخيص دهد -3

 آنها آشنا شود با انواع صدمات تروماتيک دندان های شيری و نحوه درمان -4

 انواع صدمات تروماتيک دندان های دائمی و نحوه درمان آنها آشنا شود -5

 انواع اسپلينت را توضيح دهد -6

 انواع صدمات درگير کننده استخوان های دهان و فک وصورت ونحوه درمان را بشناسد -7

 انواع صدمات ورزشی و نحوه پيشگيری از انها را توضيح دهد -8

 

 :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, chapters 16, 35, 41 

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

3-Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth, 5th Edition, Jens O. Andreasen (Editor), Frances 

M. Andreasen (Editor), Lars Andersson (Editor), chapters 11-22, 37,39 

 

 ها:ارزشيابی 

 0بارم: تاریخ: در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(:الف( 

 0بارم: تاریخ: ب( ميان ترم:

 20بارم: 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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 تاریخ عنوان مدرس گروه آموزشی نوع جلسه منلبع

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

دندانپزشکی  آنالین

 کودکان

قدمات و دسته بندیم-اپيدميولوژی تروما دکتر انشایی  ۱/۷/۹۹  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

دندانپزشکی  آنالین

 کودکان

اصول تشخيص و درمان صدمات وارده به  دکتر انشایی

1دندانهای شيری  

۸/۷/۹۹  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

دندانپزشکی  آنالین

 کودکان

اصول تشخيص و درمان صدمات وارده به  دکتر انشایی

2دندانهای شيری  

۱۵/۷/۹۹  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

دندانپزشکی  آنالین

 کودکان

اصول تشخيص و درمان صدمات وارده به  دکتر فقيهيان

1تاج دندانهای دائمی و انواع اسپلينت  

۲۲/۷/۹۹  

Nowak 

Macdonald 

 درسنامه

دندانپزشکی  آنالین

 کودکان

اصول تشخيص و درمان صدمات وارده به  دکتر فقيهيان

21تاج دندانهای دائمی و انواع اسپلينت  

۲۹/۷/۹۹  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

جراحی دهان و  آنالین

 فک و صورت

۶/۸/۹۹ اصول و مبانی برخورد با بيمار دکتر سمندری  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

جراحی دهان و  آنالین

 فک و صورت

۲۰/۸/۹۹ اصول تشخيص و درمان صدمات دنتوآلوۀولر دکتر سمندری  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

رادیولوژی  آنالین

دهان و فک و 

 صورت

۲۷/۸/۹۹ تفسير رادیولوژیک تروما فک و صورت دکتر سلطانی  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

اصول تشخيص و درمان صدمات وارده به  دکتر خادمی اندودانتيکس آنالین

1ریشه دندانهای دائمی  

4/9/99  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

درمان صدمات وارده به اصول تشخيص و  دکتر خادمی اندودانتيکس آنالین

2ریشه دندانهای دائمی  

11/9/99  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

جراحی دهان و  آنالین

 فک و صورت

شکستگی فک تحتانی و فوقانی و صورت  دکتر قاسم پور

1ميانی  

18/9/99  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

جراحی دهان و  آنالین

 فک و صورت

فوقانی و صورت شکستگی فک تحتانی و  دکتر قاسم پور

2ميانی  

25/9/99  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

جراحی دهان و  آنالین

 فک و صورت

2/10/99 عوارض ناشی از تروما و درمانهای آن دکتر قاسم پور  

Nowak 

Andreasen 

 درسنامه

دندانپزشکی  آنالین

 کودکان

Sport dentistry 9/10/99 دکتر فقيهيان  

شنبه.   سه : .مجازی..   روز:  ..   محل1400-1399نيمسال: .اول  نظریت تروماتولوژی دهان و فک و صور جدول زمان بندی کالس ها ی درس ...

 22-21ساعت:  ..
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 منلبع ذکر شده پيش مطالعه برای هر جلسه:

 مقاالت عنوان شده توسط اساتيدمنابع برای مطالعه بيشتر:

 پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

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

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

 

 22-21شنبه.   ساعت:  .. سه ..   محل: .مجازی..   روز:  .1400-1399نيمسال: .اول  دهان فک و صورت یتروماتولوژ ی درس ... جدول زمان بندی کالس ها


