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

  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  2دندانپزشکی کودکان عملی  نام درس:
  دندانپزشکی کودکانارائه دهنده: گروه آموزشی   213416   شماره درس:

  دکتر مریم حاجی احمدي ول درس: ئنام مس    واحد عملی 1   عداد و نوع واحد:ت
  دکتر هما بنی نجاریان                            

  12تا  10یکشنبه ها ساعت  تلفن و روزهاي تماس:  1400-1401نیمسال اول نیمسال تحصیلی:
 Email :h.baninajarian@yahoo.comآدرس   دروس پیش نیاز:

 – دکتر بنی نجاریان –دکتر انشائی  –دکتر تحریریان  –دکتر حاجی احمدي  –دکتر جعفرزاده  -دکتر عشقی اسامی مدرسین:
  دکتر فالح

  
  و اورژانس یمی، ترم ريیشگیپ فازهايکودکان در  یبا درمانهاي دندانپزشک ینیبال ییآشنا هدف کلی درس:

  اهداف اختصاصی درس:
  بصورت جامع و کامل و ارائه ي طرح درمان مناسب بیماران مراجعه کننده به بخش انجام معایناتآموزش بالینی  -1
  ( پالپوتومی و پالپکتومی)دندان هاي شیري درمان پالپ دانشجویان در مورد موزش بالینی بهآ -2
  SSC روکش تراش صحیح دندان هاي شیري براي قراردهی ه دانشجویان در موردآموزش بالینی ب -3
 دندان هاي شیري و دائمیو ترمیم همرنگ  ام ترمیم آمالگ موزش بالینی به دانشجویان در موردآ -4
 و فیشورسیالنت دندان هاي شیري و دائمی  PRRدرمان  لینی به دانشجویان در موردآموزش با -5
 و دائمی کشیدن دندان هاي شیري آموزش بالینی به دانشجویان در مورد تکنیک هاي -6
 کاندر کود فلوراید تراپی انجام لینی به دانشجویان در موردآموزش با -7
  و  کسب مهارت صحیح  انجام آن توسط دانشجویان  آموزش بالینی روش هاي کنترل رفتاري کودکان -8
  :شناختی حیطه

  بدانند. ائه ي طرح درمان مناسب را به درستیو نحوه ي ار انجام معاینات بالینی و لزوم اصول -1

  به درستی بدانند. نحوه ي انجام درمانهاي پالپوتومی و پالپکتومی دندانهاي شیري را-2

  را به درستی بدانند. SSCنحوه ي انجام تراش و قراردهی صحیح روکش هاي -3

  نحوه ي صحیح تراش دندان و کاربرد مناسب ترمیم هاي آمالگام و همرنگ را به درستی بدانند.-4

  ند.و فیشورسیالنت دندان هاي شیري و دائمی را به خوبی بدان  PRR انجام درمانهاي نحوه ي -5

  ند.دندان هاي شیري را به خوبی بدان اکسترکشن روش انجام -6

  ند.را به خوبی بدان در کودکان فلوراید تراپی روش انجام -7

  اصول انجام روشهاي کنترل رفتاري در کودکان را به خوبی بدانند. -8

  حیطه عاطفی:

  هستند. نسبت به درمانهاي ترمیمی ارجح PRRکه  درمانهاي پیشگیرانه از قبیل فیشور سیالنت و  درك صحیحی برسندبه  -1

   شناخت اندیکاسیونها و کنترااندیکاسیونهاي درمانهاي پیشگیرانه اهمیت دادن به -2
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اوت دو درمان پالپوتومی و پالپکتومی در دندانهاي و تف ي درمانهاي پالپشناخت اندیکاسیونها و کنترااندیکاسیونها اهمیت دادن به -3
  شیري

  بافت هاي پریودنشیوم سالمت و  با توجه به تاثیر این موضوع بر پروگنوز دندان SSCانتخاب صحیح  اهمیت دادن به -4

  حیطه رفتاري:

  در مورد اندیکاسیون و کنترااندیکاسیون درمانهاي مختلف بکارگیري دانسته هاي خود مهارت داشتن در  -1

  درمان پالپوتومی در دندانهاي شیري  مهارت انجام -2

  در دندانهاي شیري مهارت انجام درمان پالپکتومی -3

  در دندانهاي شیري  SSCصحیح  انتخاب  مهارت انجام تراش و -4

  مهارت کشیدن دندانهاي شیري بصورت اصولی -5

  در دندانهاي دائمی و شیري  مهارت انجام درمانهاي پیشگیرانه -6

 
 

  :مطالعهمنابع اصلی 
  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -
 URLآدرس/ لینکوب سایت:  -                                آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -

Wells 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.  

  
 

  ها:ارزشیابی 
  نمره می باشد.) 5اکثر مجموع بارم ارزشیابی هاي نظري، در یک واحد عملی، ( حد

  2بارم:  تاریخ:  :ابتداي دوره (آزمون ورودي، ...)نظري الف) 

  بارم:  تاریخ:  :در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)نظري ب) 

  بارم:  تاریخ:  پایان دوره:نظري ج) 

  18بارم:  تاریخ:  :)ریکوآرمنت هادر طول دوره (عملی ) د

  بارم:  تاریخ:  پایان دوره:عملی ) ه

  
  
  

 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

  :بخشقوانین و مقررات 
  موارد زیر قبل از شروع جلسه مى باشد: آماده داشتن دانشجو ملزم به   -1

  الزم جهت تراش فرزهاي •
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 45-15 يها لیفا •
  شیلد محافظ و ماسک  •

  آگاهی تئوري از روش کار عملیکتاب مرجع در هر یک از موضوعات موجود در طرح درس و  يمطالعه لزوم   -2
  رعایت نظم و حضور به موقع و فعال در بخش، اصول کنترل عفونت ، روپوش تمیز، اتیکت و عینک محافظ الزامى مى باشد.   .3
 

 کسر امتیاز مطابق نظر گروه و متناسب با خطا :بخش قوانین نقض با برخورد نحوه

  .نمره کسر خواهد شد 1، در بخش حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجهغیبت: 
آنالین نخواهد  شکیل کالس آنالین، حضور مجازي در جلسه، الزامی است و ضبط و دسترسی به فیلم جلسه، مجوزي براي عدم حضورتدر صورت 

  .بود
  دقیقه مساوي غیبت است.10تاخیر بیش از     
    نمره 0.25دقیقه :کسر  10تاخیر تا     

  طالع رسانی به موقع پیام گروه آموزشی و مدرسین به سایر دانشجویانا :کالس وظایف نماینده شرح

  
 
  

  :جدول زمانبندی حضور اساتید در بخش/روتیشن اول        
  

  روز
  
  

  اسامی اساتید ظھر  اساتید صبح اسامی

  
  یکشنبھ

  

  دکتر تحریریان 
  دکتر بنی نجاریان

  

  
  دوشنبھ

  

  دکتر حاجی احمدی            
  دکتر بنی نجاریان 

  دکتر جعفرزاده
  دکتر فالح

  
  سھ شنبھ

  

  دکتر عشقی
  دکتر بنی نجاریان

  دکتر انشائی
  دکتر فالح

  
  چھارشنبھ

  

  دکتر انشائی
  دکتر فالح

  

 
 
  


