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 دکتری -دوذاوپسشکی  رشتٍ ي مقطغ تحصيلی : 217412شمبرٌ درس: وظریت تريمبتًلًشی دَبن ي فک ي صًر وبم درس:

 کًدکبن یدوذاوپسشکگريٌ  ارائٍ دَىذٌ: گريٌ آمًزشی دريس پيش ويبز:        یياحذ وظر 1  : ؼذاد ي وًع ياحذت

 Email :zahraenshaei@dnt.mui.ac.ir 031-37925539        12-8یکشىبٍ َب  تلفه ي ريزَبی تمبس: دکتر زَرا اوشبییًل درس: ئوبم مس

دکتر  ،حالف رفًليو رتکد ػببسؼلی خبدمی، دکتر پریسب سلطبوی، دکتر ،نبیربجو یىب بمَدکتر ،دکتر زَرا اوشبیی اسبمی مذرسيه: 1401-1400ويمسبل ديم   ويمسبل تحصيلی:

 شُريز مًمىی

 

  ي درمبن صذمبت دَبن، فک يصًرت   یريشگيپ ص،يبب اصًل تشخ ییآشىب َذف کلی درس:

 اَذاف اختصبصی درس:

 :شىبختی حيطٍ

 در هوارد تروها یوگرافیو انتخاب رادهعاینه و تشخیص تا اصول  ییآشنا -2  کیحادثه تروهات یولوشیذهیو اپ یولوشیتا ات ییآشنا -1

 دهاى و فک وصورت ونحوه درهاى یکننذه استخواى ها ریتا انواع صذهات درگ ییآشنا -4 و نحوه درهاى آنها و دائوی یریش یدنذاى ها کیتا انواع صذهات تروهات ییآشنا -3

 یریشگیو نحوه پ یتا انواع صذهات ورزش ییآشنا -6 نتیتا انواع اسپل ییآشنا -5

 حيطٍ ػبطفی:

 تدهاى و فک وصور یکننذه استخواى ها ریصذهات درگاهویت دادى ته درهاى انواع  -2 و دائوی یریش یدنذاى ها کیصذهات تروهاتاهویت دادى ته درهاى انواع -1

3- 4- 

5- 6- 

 حيطٍ رفتبری:

 تدهاى و فک وصور یکننذه استخواى ها ریصذهات درگههارت در ته کارگیری اصول درهاى انواع  -2 و دائوی یریش یدنذاى ها کیصذهات تروهاتههارت در ته کارگیری اصول درهاى انواع -1

 ههارت در ته کارگیری هحافظ دهانی-4 ههارت در ساخت اسپلینت و ته کارگیری از اسپلینت در هوارد صحیح  -3

5- 6- 
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 (URLآدرس/ لینکية سبیت:  /  نویسی ونکوورآدرس هطاتق رفرنس مقبلٍ:  /  نام، نام نویسنذه، سال انتشار، شواره فصول/صفحات هورد نظرکتبة: )  :بيشتر مطبلؼٍ پيشىُبدی برای مىببغ 

1. Pediatric Dentistry: Infancy through Adolescence, Arthur Nowak John Christensen  Tad Mabry Janice Townsend Martha Wells, 6th edition (2019), chapters 16, 

35, 41  

 2. Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth, Jens O. Andreasen, Frances M. Andreasen, Lars Andersson, 5th Edition (2019), chapters 8-21, 

30,32  

3. Endodontics, Principles and Practice, M Torabinejad, A Fouad, S Shabahang 6th edition (2020), chapter 11 

4. https://dentaltraumaguide.org/ 

5-  

 

 َب:ارزشيببی 

 :)کًئيس، تکبليف،...(در طًل ديرٌ الف( 

 

 ببرم: تبریخ:

 10 ببرم: 15-16سبػت  24/8/1400 تبریخ: :ترم ميبنة( 

 10 ببرم: 9-10سبػت  3/11/1400 تبریخ: :ترم( پبیبن ج

 

 پيش بيىی ارائٍ مببحث اخالق حرفٍ ای:

 قًاويه ي مقررات کالس:

 :کالس قًاويه وقض بب برخًرد وحًٌ

 نوره کسر خواهذ شذ  1و  1،  5/0،  5/0ته ازا هر جلسه غیثت غیر هوجه، ته ترتیة،                 چهار هفذهن واحذ هی تاشذ.حذاکثر هجاز هعادل غيبت: 

 در هوارد هورد نیازقثل از شروع جلسه هواهنگی تا اساتیذ هر جلسه  :کالس يظبیف ومبیىذٌ شرح

https://scholar.google.com/citations?user=1s3tB-EAAAAJ&hl=en&oi=sra
https://scholar.google.com/citations?user=1qePDlwAAAAJ&hl=en&oi=sra
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 21-20سبػت:     سٍ شىبٍ َبريز:   مجبزی :محل    1401-1400ديم  مسبليو   . ويمسبل:  یدَبن ي فک ي صًرت وظر یتريمبتًلًش   درسجذيل زمبن بىذی کالس َب ی 

 مذرس ػىًان تبریخ جلسٍ
 آوالیه

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً
 مىببغ اصلی مطبلؼٍ برای َر جلسٍ

 انشاییدکتر  های دنذانیتروها و اتیولوشی یولوشیذهیاپطثقه تنذی،  1400/  6/  23 1
 آوالیه

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence ، درسناهه  

 های دنذانیتروها انواع صیتشخهعاینه و اصول  1400/  6/  30 2
 آوالیه حالفدکتر 

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

  1ی ریش یوارده ته دنذانها و درهاى صذهات  صیاصول تشخ 1400/  7/  6 3
 آوالیه انشایی دکتر

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

  2ی ریش یوارده ته دنذانها و درهاى صذهات  صیاصول تشخ 1400/  7/  20 4
 آوالیه انشایی دکتر

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

   عوارض ناشی از ضرته ته دنذاى های شیری تر روی دنذاى های دائوی 1400/  7/  27 5
 آوالیه حالف دکتر

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 تکنیک های تصویرترداری در تروهاتولوشی 1400/  8/  4 6
 آوالیه سلطانیدکتر 

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 شکستگی های تاجی درهاى و صیاصول تشخ 1400/  8/  11 7
 آوالیه ىایراجن ینتدکتر 

 آفالیه

 تکليفپيش مطبلؼٍ / 

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 ریشه و ریشه-شکستگی های تاجدرهاى  و صیاصول تشخ 1400/  8/  18 8
 آوالیه خادهی دکتر

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 گفتگًآزمًن / 

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 Avulsion و Luxationصذهات درهاى و  صیاصول تشخ 1400/  8/  25 9
 آوالیه خادهی دکتر

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 رشنراسیوى دنذاى های تروهاتیسه 1400/  9/  2 10
 آوالیه خادهی دکتر

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 آوالیه دکتر هوهنی آسیة های ناشی از ضرته ته تافت نرم 1400/  9/  9 11

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 1و صورت فک های  یو درهاى شکستگ صیاصول تشخ 1400/  9/  16 12
 آوالیه دکتر هوهنی

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 2و صورت فک های  یو درهاى شکستگ صیاصول تشخ 1400/  9/ 23 13
 آوالیه دکتر هوهنی

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 3و صورت فک های  یو درهاى شکستگ صیاصول تشخ 1400/  9/  30 14
 آوالیه دکتر هوهنی

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 Sport dentistry -اسپلینت دنذاى های تروهاتیسه 1400/  10/  7 15
 آوالیه اىینجار یتن دکتر 

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

Textbook and Color Atlas of Traumatic Injuries to the Teeth , 

Pediatric Dentistry : Infancy through Adolescence، درسناهه 

 آوالیه  جثرانی 1400/ 10/ 14 16

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً
 

17 11  /11  /11  
 آوالیه 

 آفالیه

 پيش مطبلؼٍ / تکليف

 آزمًن / گفتگً

 
 


