
 

 دانػکذه

 ترهی قبلب نگبرظ طرح درش

 

                             نظری 1اطفبل عنٌاى درش :  

 دنذانپسغکی 09دانػجٌیبى ًرًدی  هخبطببى:

جلطو 6برابر بب   ًاحذ ۵۳/۰احذ( :)یب ضين اضتبد از ًذتعذاد ًاح

      (جلطو 11=ًاحذ۱)  یکطبعتو جلطو 11از 

-11-0 ىرىفتو یک غنبورًز ىبی  یر:بعت پبضخگٌیی بو ضٌاالت فراگض

 بخع کٌدکبى

نیوطبل  –ىفتو  ىر 03:9تب 13:9ضبعت  ىب غنبودًو درش:   زهبى ارائ

           0۳-0۶ اًل

               هتخصص دنذانپسغکی کٌدکبى-غکٌفو نٌبيبر رهذرش: دکت 

 نذارد  درش ً پیع نیبز:

 

 ىذف کلی درش :

ّ درهاى کْدکاى، تفاّت  ضٌایی تا اصْل تطخیص، پیطگیزیآ

آًاتْهی ّ اصْل درهاًی دًذاًپشضکی کْدکاى ّ تشرگساالى ّ ًذٍْ 

 کٌتزل رفتار در کْدکاى

 

 ىذاف کلی جلطبت : )جيت ىر جلطو یک ىذف(ا

دُاى ّ دًذاى کْدکاى در  یُا یواریت یْلْژیذهیاپآضٌایی تا  -1

 کْدکاى یدًذاًپشضک تیّ اُو ّ جِاى زاىیا

 ّ طزح درهاى در کْدکاى    صیّ تطخ ٌَیهعا تا رّش ُایآضٌایی  -2

 ّ طزح درهاى در کْدکاى    صیّ تطخ ٌَیهعا یتا رّش ُا ییآضٌا -3

 در کْدکاى تا تشرگساالى یْگزافیتفاّت رادآضٌایی  -4

تزداضت پالک ّ  ییایویّ ض یکیهکاً لیاًْاع ّساآضٌایی تا  -5

 ًذٍْ دذف آى در کْدکاى

تزداضت پالک ّ  ییایویّ ض یکیهکاً لیتا اًْاع ّسا ییآضٌا -6

 ًذٍْ دذف آى در کْدکاى

 

 اىذاف ًیژه بو تفکیک اىذاف کلی ىر جلطو:

دُاى  یُا یواریت یْلْژیذهیاپآضٌایی تا   :کلی جلطو اًلاىذاف 

 کْدکاى یدًذاًپشضک تیّ اُو ّ جِاى زاىیّ دًذاى کْدکاى در ا

 در پایاى داًطجْ تایذ قادر تاضذ:

 تیاى كٌذ. کی کْدکاى را ساتقَ تاریخی دًذاًپشض -1-1

 فزاس ّ ًطیة دًذاًپشضکی کْدکاى در ایالت هتذذٍ را -۱-۲

 تْضیخ دُذ.

 را تیاى کٌذ. 21چالص ُای دًذاًپشضکی کْدکاى در قزى  -۱-۳

 رّش ُای ارسیاتی خطز پْسیذگی را در کْدکاى تْضیخ دُذ. -۱-۴

 اُویت دًذاًپشضکی کْدکاى را تیاى کٌذ. -۱-۵

ّ طزح  صیّ تطخ ٌَیهعاآضٌایی تا رّش ُای   :دًم کلی جلطواىذاف 

 درهاى در کْدکاى   
 در پایاى داًطجْ تایذ قادر تاضذ:

 تْضیخ دُذ.ًْساد  یتِذاضت دُاً  -1-2

ی را سّدرص در دّراى ًْساد یذگیضکستي چزخَ پْس یرّش ُا -2-2

 تیاى کٌذ.

 .تْضیخ دُذ در ًْساد طٌگزاًَیپ یراٌُوا -۲-۳
 در کْدکاى ًْپا ییا َیزتغذیغ ذىیْارض عادت هکهٌطا ّ ع -۲-۴

 .را تیاى كٌذ



 .را لیست کٌذ سال 6-3در کْدکاى   ٌَیهعا یرّش ُا -۲-۵

 .تْصیف کٌذ سال 6-3صْرت در کْدکاى  یکل یالگْ --۲-۶

 .تْضیخ دُذ در کْدکاى یارتْدًس زیهطکالت غ -۲-۷

 .ذتیاى كٌ یارتْدًس زیطزح درهاى هٌاسة در هطکالت غ -۲-۸

 

ّ طزح  صیّ تطخ ٌَیهعا یتا رّش ُا ییآضٌا ضٌم: کلی جلطواىذاف 

 درهاى در کْدکاى   

 در پایاى داًطجْ تایذ قادر تاضذ:

 12-6ّ طزح درهاى در کْدکاى  صیّ تطخ  ٌَیهعا یرّش ُا -1-3

 .تْضیخ دُذ

 .را لیست كٌذ سال 12- 6رفتار در کْدکاى یاتیارس یرّش ُا -2-3

 را تْضیخ دُذ. کٌتزل آى یّ رّش ُا کیاکتْپ صیرّ -3-3

 .تیاى كٌذ transposition،impactionهاًٌذ  یطیهطکالت رّ -۳-۴

۳-۵- primary failure of eruption  ّ تطخیص دادٍ ّ رّش ُای کٌتزل

 .درهاى آى را تیاى كٌذ
در کْدکاى  یْگزافیتفاّت رادتا آضٌایی  :چيبرمکلی جلطو  اىذاف

 تا تشرگساالى
 ى داًطجْ تایذ قادر تاضذ:در پایا

را ًام  رّش ُای ایوٌی ّ دفاظت کْدکاى  در تزاتز اضعَ  -1-4

 تثزد.

هزادل تکاهل دًذاًی تَ عٌْاى هعیار اًتخاب رادیْگزافی  -۴-۲

 را تْضیخ دُذ.
 هعیارُای ریسک پْسیذگی دًذاى در کْدکاى  را تْضیخ دُذ. -۴-۳

 تثزد. را ًام هعوْل یْگزافیراد یُا کیتکٌ  -4-4

 تْضیخ دُذ. را lateral jawتکٌیک رادیْگزافی -۴-۵
 پاًْراهیک را تْضیخ دُذ.  یْگزافیراد کیتکٌ -۴-۶

 را ضزح دُذ buccal objectقاًْى -۴-۷

 را تْضیخ دُذ  cross-sectionتکٌیک رادیْگزافی اکلْسال  -۴-۸
 ًام تثزد. کْدک واراىیت یتزا یتالیجید یرسپتْرُا -۴-۹
 را تْضیخ دُذ. یْگزافیراد زیتفس  ًذٍْ -۴-۱۱

ّ  یکیهکاً لیاًْاع ّساآضٌایی تا  :کلی جلطو پنجن اىذاف

 تزداضت پالک ّ ًذٍْ دذف آى در کْدکاى ییایویض

 در پایاى داًطجْ تایذ قادر تاضذ:

 را ضزح دُذ. پالک لیتِذاضت دُاى ّ تطک یکزّتیه یجٌثَ ُا -۵-۱

 ًام تثزد.را  کٌتزل پالک یکیهکاً یرّش ُا -۵-۲

 رّش اًجام ًخ دًذاى را تیاى ًوایذ. -۵-۳

 هْاد تطکیل دٌُذٍ خویز دًذاى را تیاى کٌذ. -۵-۴

 هْاد آضکارساس پالک دًذاى را تزضوارد. -5-5

 ,roll,charter,horizontal scrubbingرّش ُای هختلف هسْاک سدى ) -۵-۶

modified stillmanتْضیخ دُذ. ( را 

 ییایویّ ض یکیهکاً لیتا اًْاع ّسا ییضٌاآ :غػنکلی جلطو  اىذاف

 تزداضت پالک ّ ًذٍْ دذف آى در کْدکاى

 در پایاى داًطجْ تایذ قادر تاضذ:

 ًام تثزد کٌتزل پالک را ییایویض یرّش ُا -1-6

عْاهل آًتی سپتیک ّ رّش استفادٍ اس اى ُا را در کٌتزل  -2-6

 ضیویایی پالک تْضیخ دُذ

یز دٌُذٍ پالک ّ عْاهل هذاخلَ گذ در آًشین ُا ، عْاهل تغی -3-6

 اتصال پالک را تیاى کٌذ

سالگی(را 0-1)infancyخاًَ دّرٍ تِذاضت دُاى در  یدستْرالعول ُا -4-6

 تْضیخ دُذ



 3-1تزای کْدکاى ًْپا ) تِذاضت دُاى در خاًَ یدستْرالعول ُا -5-6
 سالگی( را تیاى کٌذ

-3دّراى پیص دتستاًی  در تِذاضت دُاى در خاًَ یدستْرالعول ُا -6-6

 سالگی را ضزح دُذ 6

سال را  12-6خاًَ تزای کْدکاى تِذاضت دُاى در  یدستْرالعول ُا -7-6

 تیاى کٌذ
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  رًظ تذریص:

 سخٌزاًی تعاهلی، پزسص ّ پاسخ
 

 ًضبیل آهٌزغی :

 video projectionًزم افشار پاّر پْیٌت، دستگاٍ 
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 هقررات کالش ً انتظبرات از دانػجٌ:

دضْر کلیَ داًطجْیاى در کالص قثل اس ّرّد استاد الشاهی  -

 .است

 .استفادٍ اس تلفي ُوزاٍ در کالص ُای درسی هوٌْع هی تاضذ -
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

بم ً اهضبی هذرش:             نبم ً اهضبی هذیر گرًه:                ن

 دانػکذه: EDOنبم ً اهضبی هطئٌل

تبریخ تحٌیل:                          تبریخ ارضبل:                                   

 تبریخ ارضبل :

                             هيطب ىوتی                                   غکٌفو نٌبيبر    

 هعصٌهو عیٌضی



 


