
 
 دندانپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 دندانپزشکی09دانشجویان ورودی  مخاطبان:             نظری 2 کودکانعنوان درس : 
                           جلسه( 11جلسه از  9ساعته ) 1جلسه  11=  واحد 1تعدادواحد:

اول هرهفته نیمسال  بهچهارشنروزهای صبح  09لغایت  0ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:
 06 -09سال تحصیلی 

سال تحصیلی  اول هرهفته نیمسال چهارشنبهروزهای  03:9لغایت  03:9ساعت زمان ارائه درس:   
09- 06 

 مدرس:
 دندانپزشکی کودکان متخصص – الهام سلطانی مهردکتر 

 
 ندارد درس و پیش نیاز:

 
 دانپزشکی کودکانآشنایی دانشجویان با نحوه درمان دن هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 تفاوت آناتومی و فیزیولوژی دندان شیری و دایمی جوانفراگیری  -1
 پالپوتومی و پالپکتومی دندانهای شیری و موارد مورد استفاده در درمان پالپ دندان های شیری فراگیری -2
 sscبا موارد استفاده و نحوه کاربرد  ییآشنا -3
 با کنترل دارویی رفتار کودک و دندانپزشکی بیمارستانی آشنایی -4
 مالحظات خاص دهانی و دندانی در کودکان کم توان و دارای بیماری خاصآشنایی با  -5
 
 
 

 جوان یمیو دا یریدندان ش یولوژیزیو ف یتفاوت آناتوم یریفراگ هدف کلی جلسه اول:
 
 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ناتومی دندان شیری را توضیح دهدآ -0-0

 
 توضیح دهد. آناتومی دندان دایمی جوان را -2-0

 
  تفاوت آناتومی دندان های شیری و دایمی جوان را توضیح دهد. -0-:

 
 
 

 
 
 

و موارد مورد استفاده در درمان پالپ  یریش یدندانها یو پالپکتوم یپالپوتوم یریفراگ هدف کلی جلسه دوم:
  یریش یدندان ها

 
 

 ویژه جلسه دوم:اهداف 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
  توضیح دهد.  اندیکاسیون های پالپوتومی را       -0-2
 را توضیح دهد. اندیکاسیون های پالپکتومی -2-2

 



 نحوه انجام پالپوتومی را شرح دهد. -2-:
 
 نحوه انجام پالپکتومی را شرح دهد. -4-0
 
 

 sscبرد با موارد استفاده و نحوه کار ییآشنا :سومهدف کلی جلسه 
 
 
 
 

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
 را توضیح دهد. sscموارد استفاده از  -:-0

 
 را شرح دهد. sscنحوه آماده سازی دندان جهت قراردهی  -:-2

 
 را شرح دهد. sscنحوه انتخاب و قراردهی  -:-:
 
 
 

 یمارستانیب یرفتار کودک و دندانپزشک ییبا کنترل دارو ییآشنا: هدف کلی جلسه چهارم
 
 
 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
 علل انتخاب کنترل دارویی رفتار کودک را شرح دهد. -0-4

 
 داروهای انتخابی در کنترل رفتاری کودک را توضیح دهد. -2-4

 
 علل انجام درمان دندانپزشکی بیمارستانی در کودکان را توضیح دهد. -4-:
 
 ی بیمارستانی را توضیح دهد.داروهای انتخابی در دندانپزشک -4-4
 
 
 

 خاص یماریب یدر کودکان کم توان و دارا یو دندان یبا مالحظات خاص دهان ییآشنا :پنجمهدف کلی جلسه 
 
 
 
 

 :پنچماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
 مراقبت های دندانی مناسب در خانه  برای بیماران خاص را توضیح دهد. -0-9

 
 را توضیح دهد. ای کودکان کم توانتغذیه مناسب بر -2-9

 
 را توضیح دهد.  نحوه ثابت سازی بدن کودکان کم توان -9-:
 



 را توضیح دهد. مبتال به سندروم داون کودکان نحوه انجام درمان دندانپزشکی در -4-9
 
 دهد. حیرا توض شکننده  xدر کودکان مبتال به سندروم  ینحوه انجام درمان دندانپزشک     -9-9
 
 دهد. حیرا توضالکل جنینی در کودکان مبتال به سندروم  یوه انجام درمان دندانپزشکنح     -6-9
 

 دهد. حیدر کودکان مبتال به سندروم داون را توض ینحوه انجام درمان دندانپزشک   - 0-9

 
 دهد. حیرا توض اوتیسمدر کودکان مبتال به  ینحوه انجام درمان دندانپزشک    -0-9
 
 دهد. حیرا توض فلج مغزیدر کودکان مبتال به  ینحوه انجام درمان دندانپزشک    -0-9
 

 دهد. حیرا توضاسپینا بیفیدا در کودکان مبتال به  ینحوه انجام درمان دندانپزشک   -09-9
 

 دهد. حیرا توض آسمدر کودکان مبتال به  ینحوه انجام درمان دندانپزشک   -00-9
 

 دهد. حیرا توض اندوکاردیت عفونیدر کودکان مبتال به  یدانپزشکنحوه انجام درمان دن   -02-9
 

 
 
 
 

 منابع:

0- Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition 
2- Pinkham Pediatric Dentistry. Last Edition 

 
 روش تدریس:

 
 PBL -پرسش و پاسخ  –فیلم آموزشی  – small group – سخنرانی مشارکتی

 
 سایل آموزشی :و
 

 کامپیوتر –پاورپوینت  –وایت بورد  –ویدیو پروژکتور 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  سهم از نمره کل)بر حسب درصد( روش       آزمون

انتهای هر  %09 تشریحی کوئیز
 جلسه

03:9 

سواالت - آزمون میان ترم 
 چهارگزینه ای

سواالت -
 تشریحی

طبق اعالم  9%:
 شآموز

 

سواالت - آزمون پایان ترم
چهارگزینه ای 

سواالت  –
 –تشریحی 

طبق اعالم  99%
 آموزش

 



سواالت جای 
 خالی

حضور فعال در 
 کالس

 09% -- -- 

 
 مشارکت فعال در جلسات –عدم غیبت  –حضور به موقع در جلسات  مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 EDOامضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول نام و امضای مدرس:             نام و
 دانشکده:

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 
 جدول زمانبندی درس

 نظری 2 کودکان 
 1:38-0:38شنبه ساعت چهار روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

تفاوت آناتومی و فیزیولوژی پالپ دندان شیری و  24/6/09 0
 دایمی جوان

 مهر سلطانیخانم دکتر

و موارد  یریش یدندانها یو پالپکتوم یپالپوتوم 0/6/09: 2
 یریش یمورد استفاده در درمان پالپ دندان ها

 سلطانی مهرخانم دکتر 

: 0/0/09 
 

و موارد  یریش یدندانها یلپکتومو پا یپالپوتوم
 یریش یمورد استفاده در درمان پالپ دندان ها

 سلطانی مهرخانم دکتر 

 نوبهارخانم دکتر  درمان پالپ دندانهای دایمی جوان 04/0/09 4

آشنایی با عواقب درمانهای پالپ دندان شیری و  20/0/09 9
 دایمی جوان

 نوبهارخانم دکتر 

6  
9/0/09 

 سلطانی مهرخانم دکتر  sscوارد استفاده و نحوه کاربرد با م ییآشنا

0  
02/0/09 

  نوبهارخانم دکتر  رویش دندان و عوامل موثر بر آن

 نوبهارخانم دکتر  دندان و عوامل موثر بر آن شیرو 00/0/09 0

 نوبهارخانم دکتر  دندان و عوامل موثر بر آن شیرو 26/0/09 0

در  ودنتالیلثه و پر یها یماریانواع ب یولوژیات 0/09/: 09
 کودکان

 همتیخانم دکتر 

در  ودنتالیلثه و پر یها یماریانواع ب یولوژیات 00/0/09 00
 کودکان

 همتیخانم دکتر 

 همتیخانم دکتر دندان در کودکان دنیو کش یجراح 24/0/09 02

 یرفتار کودک و دندانپزشک ییکنترل دارو 0/09/09 :0
 یمارستانیب

 لطانی مهرسخانم دکتر 

 یرفتار کودک و دندانپزشک ییکنترل دارو 8/01/59 04

 یمارستانیب
 سلطانی مهرخانم دکتر 

در  یو دندان یبا مالحظات خاص دهان ییآشنا 09/09/09 09
 خاص یماریب یکودکان کم توان و دارا

 

 سلطانی مهرخانم دکتر 

در  یو دندان یبا مالحظات خاص دهان ییآشنا 22/09/09 06

 خاص یماریب یکان کم توان و داراکود

 

 خانم دکتر سلطانی مهر

در  یو دندان یبا مالحظات خاص دهان ییآشنا 20/09/09 00
 خاص یماریب یکودکان کم توان و دارا

 

 خانم دکتر سلطانی مهر

 
  
 


