*** فرم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان ***
نام درس :دندانپزشکی کودکان عملی  1ب

رشته و مقطع تحصيلی  :دندانپزشکی  -دکتری

شماره درس:

گروه آموزشی ارائه دهنده :دندانپزشکی کودکان

تعداد و نوع واحد 1 :واحد عملی

نام مسئول درس :دکتر انشایی ،دکترفالح

دروس پيش نياز:

تلفن و روزهای تماس :چهارشنبه ها از ساعت  9تا 11
37925539
آدرس zahraenshaei@dnt.mui.ac.ir :Email

هدف کلی درس :آشنایی با اصول درمان دندان های شیری و دائمی قبل از ورود به بخش بالینی ونحوهرفتار با کودک
اهداف اختصاصی درس:
با اصول درمان پالپوتومی در دندانهای شیری آشنا شود.
با اصول درمان پالپکتومی دندانهای شیری آشنا شود.
با اصول تراش و تنظیم  SSCدندان های شیری آشنا شود.
مراحل انجام درمانهای پیشگیرانه در دندانهای دائمی را بشناسد.
حيطه شناختی:
-1نحوه تشخیص  ECCو راههای پیشگیری از آن را بداند
-2داروهای رایج و کاربردی در دندانپزشکی کودکان را بشناسد و اندیکاسیون و نحوه تجویز هر کدام را بداند.
-3اصول انجام بی حسی و بی دردی را در کودکان بداند.
-4اندیکاسیون های تجویز انواع مختلف فضانگهدارها را بشناسد.
-5اصول صحیح پرونده نویسی را بداند.
 -6اصول درمان پالپوتومی در دندانهای شیری را بشناسد.
 -7اصول درمان پالپکتومی دندانهای شیری را بشناسد.
 -8اصول انتخاب و تراش و تنظیم  SSCدندان های شیری را بشناسد.
 -9مراحل انجام درمانهای پیشگیرانه در دندانهای دائمی را بداند.
حيطه عاطفی:
-۱باور پیدا کند که درمانهای پیشگیرانه از قبیل فیشور سیالنت و  PRRنسبت به درمانهای ترمیمی بهتر است.
-۲باور پیدا کند که شناخت اندیکاسیونها و کنترااندیکاسیونهای درمانهای پیشگیرانه ضروری است.
 -۳باور پیدا کند که شناخت اندیکاسیونها و کنترااندیکاسیونها و نحوه افتراق پالپوتومی و پالپکتومی ضروری است.
-4باور پیدا کند که انتخاب صحیح  SSCبرا ی سالمت آینده پالپ و بافت های پریودنشیوم الزم است.
حيطه رفتاری:
1

-۱دانسته های خود را در مورد اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون درمانهای مختلف به کار گیرد.
-۲مراحل درمان پالپوتومی را در دندانهای شیری کشیده شده انجام دهد.
 -۳مراحل درمان پالپکتومی را در دندانهای شیری کشیده شده انجام دهد.
-4مراحل تراش و نحوه انتخاب  SSCرا در دندانهای شیری تمرین کند.
 -5مراحل انجام درمانهای پیشگیرانه را در دندانهای دائمی انجام دهد.

منابع اصلی مطالعه:
 کتاب :نام ،نام نویسنده ،سال انتشار ،شماره فصول/صفحات مورد نظر وب سایت :لینک /آدرسURL مقاله :آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورWells M, Mabry TR, Christensen JR, Nowak AJ, Townsend JA. Pediatric Dentistry: Infancy Through
Adolescence: Elsevier Health Sciences; 2019.
Dean JA. McDonald and Avery's Dentistry for the Child and Adolescent-E-Book: Elsevier Health
Sciences; 2016.

ارزشيابی ها:
( حداکثر مجموع بارم ارزشیابی های نظری ،در یک واحد عملی 5 ،نمره می باشد).
الف) نظری ابتدای دوره (آزمون ورودی:)... ،

تاریخ:

بارم:

ب) نظری در طول دوره (کوئيز ،تکاليف:)...،

تاریخ:

بارم:

ج) نظری پایان دوره:

تاریخ:

بارم 5 :نمره

د) عملی در طول دوره (ریکوآرمنت ها):

تاریخ:

بارم 10 :نمره

ه) عملی پایان دوره:

تاریخ:

بارم 5 :نمره

پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای :متناسب با محتوای هر جلسه
2

قوانين و مقررات بخش:
 .1دانشجو ملزم به تهیه موارد زیر در اسرع وقت قبل از شروع جلسه دوم مى باشد:


فرزهای الزم جهت تراش و فایل های 45-15



حداقل دو دندان دائمی کشیده شده جهت انجام فیشور سیالنت و PRR

 حداقل دو دندان خلفی شیرى کشیده شده (مولر اول و دوم شیری ،فک باال یا پایین) جهت انجام پالپوتومى و یک دندان
قدامی شیرى کشیده شده جهت انجام پالپکتومى
 .2مطالعه ی کتاب مرجع در هر یک از موضوعات موجود در طرح درس و شرکت فعال در مباحث الزامى مى باشد.
 .3رعایت نظم و حضور به موقع و فعال در بخش ،اصول کنترل عفونت  ،روپوش تمیز ،اتیکت و عینک محافظ الزامى مى باشد.
 .4ارائه تکالیف در زمان مقرر ضروری است .به تکالیفی که خارج از زمان مقرر تحویل گردند ،امتیازی تعلق نخواهد گرفت

نحوه برخورد با نقض قوانين بخش :کسر امتیاز مطابق نظر گروه و متناسب با خطا
غيبت :حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد  /به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه در بخش 1 ،نمره کسر خواهد شد.
در صورت نشکیل کالس آنالین ،حضور مجازی در جلسه ،الزامی است و ضبط و دسترسی به فیلم جلسه ،مجوزی برای عدم حضور آنالین
نخواهد بود.
شرح وظایف نماینده کالس:
اطالع رسانی به موقع پیام گروه آموزشی و مدرسین به سایر دانشجویان
جهت جلساتی که به صورت  Lectureارائه می شود ،قبل از شروع بخش ،کالس درس توسط نماینده گروه هماهنگ شود.
جهت جلساتی که به صورت  Demonstrationارائه می شود ،قبل از شروع بخش ،برای دمو دندان ها و وسایل الزم به تعداد اساتید توسط
نماینده گروه تهیه شود.
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جلسات

عنوان

نحوه ارائه و نمره دهی (منبع)

۱

 ،ECCتعریف و عوامل بروز و پیشگیری -آموزش بهداشت و مسواک زدن

(درسنامه) Lecture

2

پرونده نویسی -بی حسی موضعی در کودکان

3

داروهای رایج در دندانپزشکی کودکان

(درسنامه) Lecture

4

مالحظات کمبود فضا و فضانگهدارها

(فصل Lecture )26

۲

فیشور سیالنت و  PRRروی دندان مولر دائمی کشیده شده

Demonstration

کار عملی دانشجو بر روی دندان های دائمی کشیده شده و تحویل آن ها

( هر دندان  1نمره ،در مجموع 2نمره)

پالپوتومی دندان مولر شیری کشیده شده

Demonstration

کار عملی دانشجو بر روی دندان های شیری کشیده شده

دو مورد پالپوتومى روى دندانهاى خلفی

۳

(درسنامه -فصل Lecture )7

شیرى کشیده شده
( هر دندان  2نمره ،در مجموع 4نمره)
5

6

تراش و نشاندن SSC

Demonstration

کار عملی دانشجو بر روی دندان های شیری کشیده شده و تحویل آن ها

( هر دندان  1نمره ،در مجموع 2نمره)

پالپکتومی دندان شیری قدامی کشیده شده

Demonstration

کار عملی دانشجو بر روی دندان شیری کشیده شده و تحویل آن

یک مورد پالپکتومی روی دندان قدامی

4

شیری ( 2نمره)

