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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

  دندانپزشکی کودکان*گروه آموزشی:                                                           دندانشکده دندانپزشکی:    دانشکده* 

 0911-0011اول نیمسال  :* نیمسال تحصیلی 

                                                                         0دندانپزشکی کودکان نظری         عنوان درس: *

                   009914 کد درس:*

                                             دندانپزشکی کودکان حصیلی : رشته ت*                                                                 عمومی دکتری مقطع : *

  زمان برگزاری:  *

    :برگزاری محل* 

                       مجازی-نظری  نوع واحد:  *                                                         0: تعداد واحد* 

                                    جلسه 01 تعداد جلسات:  *

 پیش نیاز یا هم نیاز:                     *                                                    تعداد فراگیران: *

   نیلوفر عمرانیدکتر  -دکتر شیوا زمانی نژاد -دکترنسیم سیفیمدرسین: نام 

 01-04در طول هفته روزهای تماس با مسئول درس:                                          نیلوفر عمرانیدکتر  مسوول درس: نام 

  تلفن:                                                   دانشکده دندانپزشکی، بخش کودکان  آدرس دفتر: 

 emrani.niloofar@gmail.com :پست الکترونیک

 : هدف کلی درس

روانی( جهت –ال به مشکالت دهانی ودندانی باتوجه به مراحل تکاملی کودک)جسمی ،روحی آشنائی بانحوه مواجهه با کودک مبت

 معاینه ،تشخیص ،پیشگیری و درمان بر اساس شواهد معتبر علمی

 اهداف اختصاصی:
 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 

 ن در کودکانآشنایی با روش های معاینه و  مراحل تشخیص و طرح درما -0

 سالگی  9آشنایی با روش های معاینه و  مراحل تشخیص و طرح درمان در کودکان تا   0- 0     

 سالگی  6-9آشنایی با روش های معاینه و  مراحل تشخیص و طرح درمان در کودکان تا  0-4     

 سالگی 04-6آشنایی با روش های معاینه و  مراحل تشخیص و طرح درمان در کودکان تا  0-9     

 آشنایی با تفاوت های رادیوگرافی در کودکان و بزرگساالن -4

 آشنایی با انواع وسایل مکانیکی و شیمیایی برداشت پالک-9

 شناخت نحوه ارزیابی تغذیه و اصالح آن در کودکان-0

 آشنایی باانواع فلوراید، مکانیسم عملکرد و نحوه تجویز آن -1

 یری و تفاوت آن با دندان های دائمی شناخت مورفولوژی دندان های ش-6

   PRRشناخت مواد مورد استفاده و مراحل انجام فیشور سیالنت و -7

 آشنایی باتفاوت تراش در دندان های شیری، نحوه استفاده ازرابردم، مواد دندانی شایع و موارد استفاده در کودکان-8

 ش کالس یک و دو در دندان های شیری و دائمیآشنایی بانحوه استفاده از رابردم و تفاوت انواع ترا-8-0

 آشنایی با انواع روش های ترمیم دندان های قدامی شیری-8-4

 آشنایی با مواد دندانی شایع و موارد استفاده در کودکان  -8-9

 آشنایی با تفاوت بی حسی در کودکان و عوارض بی حسی بافت نرم و دوز مجاز-1

 روانی و اجتماعی کودک-جسمی، روحیآشنایی بامسائل مربوط به رشد -01

 آشنایی با روشهای ارتباط با کودک و والدین-00

 شناخت روشهای غیر دارویی کنترل رفتاری-04
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 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 معادل ....% نمره کل (:........نمرهالف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 معادل ....% نمره کل ..نمره..............ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحیکتبی/شفاهی        :ن ترم میا

 تستی / تشریحیکتبی/شفاهی        :پایان ترم  

 غیبتها مطابق قوانین آیین نامه آموزشی دانشکده اعالم نظر می گردد. :نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 از استاد در کالس تئوری و توجه کامل به مباحث ارائه شده در کالس ضروری است. حضور به موقع و قبل -

 خاموش نگهداشتن تلفن همراه ضروری است. -

    

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 00بر اساس ماده 

 خواهد شد .

 آداب، اخالق و شئونات اسالمی را به طور کامل رعایت نماید. وظایف و تکالیف دانشجو: -

 در محیط آموزشی کالس تئوری حضور منظم ، فعال و مستمر داشته باشد.   -

 به سواالت طرح شده در حین تدریس پاسخ دهد. -

 در بحثهای مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. -

 

 

 * تاریخ امتحان میان ترم:  

     : تاریخ امتحان پایان ترم*

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

  :یمنابع اصل

Mc Donald and Avery dentistry for the child and adolescent. Last Edition 
Pediatric dentistry: infancy through adolescence. Last Edition 

 
 
 

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 
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 یجدول زمان بندی برنامه درس

 ردیف
 

 رئوس مطالب
 ارائه درس شیوه

فعالیتهای 

 یادگیری دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

 وینتسخنرانی همرا با پاورپ ر کودکانمعاینه وتشخیص وطرح درمان د 

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 سخنرانی همرا با پاورپوینت ر کودکانمعاینه وتشخیص وطرح درمان د 

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 سخنرانی همرا با پاورپوینت ر کودکان ینه وتشخیص وطرح درمان دمعا 

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 سخنرانی همرا با پاورپوینت تفاوت رادیوگرافی در کودکان با بزرگساالن 

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

انواع وسایل مکانیکی و شیمیایی برداشت پالک  

 کانو نحوه حذف آن در کود

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

انواع وسایل مکانیکی و شیمیایی برداشت پالک  

 و نحوه حذف آن در کودکان

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 رزیابی تغذیه و اصالح آن در کودکاننحوه ا 
 

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

دندانهای شیری و وتفاوت آن با مورفولوژی  

دندانهای دایمی/تفاوت آناتومی پالپ دندانهای 

 شیری ودایمی
 

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

ازی در سامانه به صورت مج

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 سخنرانی همرا با پاورپوینت فلوراید ،مکانیسم عملکرد ونحوه تجویزآن 

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 سخنرانی همرا با پاورپوینت PRRفیشورسیلنت و 

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

رکت در پرسش مشا

 و پاسخ 

 پاورپوینت

تفاوت درتراش دندانهای شیری ،استفاده  

ازرابردم ،مواددندانی شایع وموارد استفاده 

 درکودکان

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

تفاوت درتراش دندانهای شیری ،استفاده  

اددندانی شایع وموارد استفاده ازرابردم ،مو

 درکودکان

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

تفاوت بی حسی درکودکان وعوارض بی حسی  

 بافت نرم ودوزمجازآن

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 پاسخ و 

 پاورپوینت

 سخنرانی همرا با پاورپوینت روانی واجتماعی کودک-رشد جسمی ،روحی  

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت
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