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آشنایی با اصول تشخیص ، پیشگیری و درمان کودکان؛ تفاوت آناتومی و اصول درمانی  هدف کلی درس :

 انترل رفتار در کودکدندانپزشکی کودکان و بزرگساالن و نحوه کن

 

 
 )جهت هر جلسه یک هدف( اهداف کلی جلسات:

 درکودکان استفاده از رابردم -1

 تفاوت در تراش دندانهای شیری -2
 مواد دندانی شایع و موارد استفاده در کودکان  -3

 تفاوت در تراش دندانهای شیری، استفاده از رابردم، مواد دندانی شایع و موارد استفاده در کودکان -4
 تفاوت بی حسی در کودکان و عوارض بی حسی بافت نرم و دوز مجاز آن -5
 روانی و اجتماعی کودک-رشد جسمی، روحی -6

 
 
 : اولهداف کلی جلسه ا

 درکودکان ستفاده ازرابردما

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 مورفولوژی دندان شیری را توضیح دهد .1.1
 اصول آماده سازی حفره دردندانهای شیری راشرح دهد .1.2

 مزایاي استفاده از رابردم را نام ببرد. .1.3
 وسائلي كه براي قرار دادن رابردم بر روي دندان الزم است نام ببرد. .1.4
 قراردادن رابردم بر روي دندانهاي مختلف را نام ببرد.ها براي clampانواع  .1.5

 طریقه استفاده از انواع ماتریكسها در ترمیم دندانهاي شیري را توضیح دهد. .1.6
 انواع ماتریكسهائي كه در ترمیم حفرات دندانهاي شیري استفاده میشود نام ببرد. .1.1

 
 
 

 
 

 
 
 

 



 :اهداف کلی جلسه دوم

 
 های شیری دندانحفره آمالگام تفاوت درتراش 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

انواع وسایلي كه براي تراش حفرات استفاده میشود توضیح داده و مزایا و معایب استفاده از آنها را  -۱-2

 بیان كند.
 آمالگام را شرح دهد و اشتباهات رایج آن را ذکر کندIروش تراش حفره کالس  -2-2
 دهد و اشتباهات رایج آن را ذکر کندآمالگام را شرح IIروش تراش حفره کالس  -3-2

 در ترمیم دندانهاي شیري را توضیح دهد. Back to Backروش  -4-2
 اشتباهاتي كه ممكن است در ترمیم هاي آمالگام بوجود آید لیست كند. -5-2

 دترمیم هاي آمالگام را توضیح ده متراكم كردن, برنیش كردن و پالیش كردن -6-2
 

 سوم:اهداف کلی جلسه 

 ندانی شایع وموارد استفاده درکودکاند، مواد دندانهای شیری حفرات کامپوزیت فاوت درتراش ت
 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 صول کلی برای ترمیم دندان های خلفی شیری با کامپوزیت را توضیح دهد.ا -۱-3

 تراش حفرات کالس یک و دو برای ترمیم مولرهای شیری با مواد ترمیمی ادهزیو شرح دهد. -2-3

 را تو ضیح دهد. (ART)روش درمانهاي ترمیمي آتروماتیك  -3-3

 موارد استفاده از این روش را بیان كند. -4-3

 اصول ترمیم ثنایا و کانین شیری را بداند -5-3

 ترمیم کالس سه چسبنده در ثنایا و کانین شیری را شرح دهد -6-3

 در ثنایا و کانین را شرح دهد 5ترمیم های کالس  -1-3

 انواع آن و اندیکاسیون های هر یک را شرح دهدپوشش کامل تاج ثنایای شیری ،  -8-3

 

 
 تفاوت بی حسی در کودکان و عوارض بی حسی بافت نرم و دوز مجاز آن  :چهارماهداف کلی جلسه 

 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 بی حسی سطحی رادرکودکان شرح دهد-1-4
 نواع روشهای بی حسی موضعی را طبقه بندی کند ا -2-4

 .بی حسی موضعی ر ادر کودکان و بزرگساالن تحلیل نمایدتفاوتهای  -3-4
 .عوارض بی حسی موضعی را در کودکان شرح دهد -4-4

 انواع تکنیک های بیحسی فک باال و پایین را نام ببرد – 5-4
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 روش تدریس:

 پرسش و پاسخ، بحث گروهی
 

 وسایل آموزشی :

 پاور پوینت و سخنرانی
 

 سنجش و ارزشیابی 
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 1کودکان نظری 
 30/8 – 30/7روزهای دوشنبه ساعت 

 

 مدرس موضوع هر جلسه تاریخ جلسه

اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان کودکان  29/۶/9۵ 1

 در ایران و جهان و اهمیت دندانپزشکی کودکان

 دکتر نوبهار

 دکتر نوبهار معاینه و تشخیص و طرح درمان در کودکان ۵/1/9۵ 2

 دکتر نوبهار طرح درمان در کودکانمعاینه و تشخیص و  12/1/9۵ 3

 دکتر نوبهار تفاوت رادیوگرافی در کودکان با بزرگساالن 19/1/9۵ ۴

انواع مسایل مکانیکی و شیمیایی برداشت پالک  2۶/1/9۵ ۵

 و نحوه حذف آن در کودکان

 دکتر نوبهار

انواع مسایل مکانیکی و شیمیایی برداشت پالک  3/8/9۵ ۶

 کودکانو نحوه حذف آن در 

 دکتر نوبهار

 دکتر سلطانی نحوه ارزیابی تغذیه و اصالح آن در کودکان 10/8/9۵ 1

انواع فلوراید، مکانیسم عملکرد و نحوه تجویز  11/8/9۵ 8

 آن

 دکتر سلطانی

مورفولوژی دندانهای شیری و تفاوت آن با  2۴/8/9۵ 9

 دندانهای دائمی 

 دکتر سلطانی

 دکتر سلطانی فیشورسیلنت و ترمیم رزینی پیشگیرانه  1/9/9۵ 10

تفاوت در تراش دندانهای شیری، استفاده از  1۵/9/9۵ 11

رابردم، مواد دندانی شایع و موارد استفاده در 

 کودکان

 دکتر همتی

تفاوت در تراش دندانهای شیری، استفاده از  22/9/9۵ 12

 رابردم، مواد دندانی شایع و موارد استفاده در

 کودکان

 دکتر همتی

تفاوت در تراش دندانهای شیری، استفاده از  29/9/9۵ 13

رابردم، مواد دندانی شایع و موارد استفاده در 

 کودکان

 دکتر همتی

تفاوت بی حسی در کودکان و عوارض بی  ۶/10/9۵ 1۴

 حسی بافت نرم و دوز مجاز آن

 دکتر همتی

 دکتر سلطانی اجتماعی کودکروانی و -رشد جسمی، روحی 13/10/9۵ 1۵

 دکتر سلطانی روشهای ارتباط با کودک و والدین کودک 20/10/9۵ 1۶

 دکتر سلطانی روشهای غیردارویی کنترل رفتاری کودک 21/10/9۵ 11

 

 


