
 
 دندانپزشکی دانشکده

 ترمی طرح درس
 

 دندانپزشکی 19دانشجویان ورودی  مخاطبان:             نظری 1 کودکانعنوان درس : 
                           جلسه( 11جلسه از  6ساعته ) 1جلسه  11=  واحد 1تعدادواحد:

 اولهرهفته نیمسال  نبهچهارشروزهای صبح  91لغایت  1ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:
 19 -19سال تحصیلی 

 -19سال تحصیلی اول هرهفته نیمسال  دوشنبهروزهای  03:1لغایت  03:1ساعت زمان ارائه درس:   
19 

 مدرس:
 دندانپزشکی کودکان متخصص – الهام سلطانی مهردکتر 

 
 ندارد درس و پیش نیاز:

 
رمان کودکان، تفاوت آناتومی و اصول درمانی شنایی با اصول تشخیص ، پیشگیری و دآ هدف کلی درس :

 ودکاندندانپزشکی کودکان و بزرگساالن و نحوه کنترل رفتار در ک
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 فراگیری نحوه ارزیابی تغذیه و اصالح آن در کودکان -1
 فراگیری انواع فلوراید و مکانیسم عملکرد آنها -2
 نهای شیریآشنایی با مورفولوژی دندا -3
 PRRآشنایی با فیشورسیالنت و  -4
 آشنایی با روشهای ارتباط با کودکان و والدین کودک -5
 آشنایی با روشهای غیردارویی کنترل رفتاری کودک -6
 
 
 

 فراگیری نحوه ارزیابی تغذیه و اصالح آن در کودکان هدف کلی جلسه اول:
 
 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ذیه و ناامنی غذایی در کودکان را توضیح دهد.سوء تغ -9-9

 
 اثرات کمبود روی، آهن، کلسیم و ویتامین ها را بر روی کودکان توضیح دهد. -2-9
 
 اختالالت تغذیه ای را توضیح دهد.  -9-:

 
 مالحظات تغذیه ای از نوزادی تا نوجوانی را توضیح بدهد.  -4-9

 
 
 
 

 عملکرد آنهافراگیری انواع فلوراید و مکانیسم  هدف کلی جلسه دوم:
 
 
 

 اهداف ویژه جلسه دوم:
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
  مزایای فلورایدتراپی را توضیح دهد.       -9-2



 
 مزایای فلوریده کردن آب همگانی را توضیح دهد. -2-2

 
 انواع فلوراید را بشناسد. -2-:
 
  اندیکاسیونهای استفاده از انواع فلوراید را توضیح دهد.  -4-2
 
 

 آشنایی با مورفولوژی دندانهای شیری :سومهدف کلی جلسه 
 
 
 
 

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
 مورفولوژی تاج دندانهای شیری را توضیح دهد. -:-9

 
 مورفولوژی ریشه دندانهای شیری را توضیح دهد.  -:-2

 
 تفاوتهای آناتومی بین دندانهای شیری و دائمی را توضیح دهد. -:-:
 
 
 

 ترمیمی رزینی پیشگیرانهو  آشنایی با فیشورسیالنت هدف کلی جلسه چهارم:
 
 
 

 اهداف ویژه جلسه چهارم:
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
 دالیل منطقی استفاده از فیشورسیالنت را توضیح دهد. -9-4

 
 دالیل انتخاب دندانها برای انجام فیشورسیالنت را توضیح دهد. -2-4

 
 مراحل و تکنیک انجام فیشورسیالنت را توضیح دهد.  -4-:
 
 دالیل استفاده از ترمیم رزینی پیشگیرانه را توضیح دهد.  -4-4
 
 مراحل انجام ترمیمی رزینی پیشگیرانه را توضیح دهد.      -9-4
 
 

 آشنایی با روشهای ارتباط با کودکان و والدین کودک :پنجمهدف کلی جلسه 
 
 
 
 

 :پنچماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
 پزشکی کودکان را توضیح دهد.پایه و اساس دندان -9-9

 



 مثلث درمانی دندانپزشکی کودکان را توضیح دهد. -2-9
 

 ویژگیهای شخصیتی تیپیک مرتبط با سن تقویمی کودکان را توضیح دهد.  -9-:
 
 تکامل فیزیکی و اجتماعی کودکان را توضیح دهد. -4-9
 
 تکامل عقلی و بهره هوشی را توضیح دهد.      -9-9
 
 رفتار کودکان در دندانپزشکی را توضیح دهد. متغیرهای مؤثر در      -9-9
 
 تأثیرات والدین کودک بیمار بر رفتار کودک را توضیح دهد.       -0-9
 
 

 آشنایی با روشهای غیردارویی کنترل رفتاری کودک :ششمهدف کلی جلسه 
 
 
 
 

 :ششماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 
 مبانی کنترل رفتاری و انواع آن را توضیح دهد.  -9-9

 
 تغییر دادن رفتار پیش از مالقات را توضیح دهد. -2-9

 
:-9- Voice control .را توضیح دهد 
 
 شکل دهی رفتار و مراحل آن را شرح دهد. -4-9
 
 بازآموزی در کودکان را شرح دهد.     -9-9
 
 شرطی سازی مخالف را توضیح دهد.      -9-9
 

 
 
 
 

 منابع:

9- 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

 
 وسایل آموزشی :

 
 کامپیوتر –پاورپوینت  –وایت بورد  –ویدیو پروژکتور 

 
 
 
 
 



 
 
 
 

 نجش و ارزشیابی س

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

انتهای هر  %91 تشریحی کوئیز
 جلسه

03:1 

سواالت - آزمون میان ترم 
 چهارگزینه ای

سواالت -
 تشریحی

طبق اعالم  1%:
 آموزش

 

سواالت - آزمون پایان ترم
چهارگزینه ای 

سواالت  –
 –تشریحی 

سواالت جای 
 خالی

طبق اعالم  91%
 آموزش

 

حضور فعال در 
 کالس

 91% -- -- 

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

 
 

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

 تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :                          تاریخ تحویل:



 
 جدول زمانبندی درس

 نظری 1 کودکان 
 1:38-0:38ساعت  دوشنبه روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

ان در اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان کودک 21/9/19 9
 ایران و جهان و اهمیت دندانپزشکی کودکان

 خانم دکتر نوبهار

 نوبهارخانم دکتر  معاینه و تشخیص و طرح درمان در کودکان 9/0/19 2

: 92/0/19 
 

 نوبهارخانم دکتر  معاینه و تشخیص و طرح درمان در کودکان

4  
91/0/19 

 بهارنوخانم دکتر  تفاوت رادیوگرافی در کودکان با بزرگساالن

انواع مسایل مکانیکی و شیمیایی برداشت پالک و  29/0/19 9
 نحوه حذف آن در کودکان

 نوبهارخانم دکتر 

انواع مسایل مکانیکی و شیمیایی برداشت پالک و  0/19/: 9
 نحوه حذف آن در کودکان

 نوبهارخانم دکتر 

  انی مهرخانم دکتر سلط نحوه ارزیابی تغذیه و اصالح آن در کودکان 91/0/19 0

 خانم دکتر سلطانی مهر انواع فلوراید، مکانیسم عملکرد و نحوه تجویز آن 90/0/19 0

مورفولوژی دندانهای شیری و تفاوت آن با  24/0/19 1
 دندانهای دائمی 

 خانم دکتر سلطانی مهر

 خانم دکتر سلطانی مهر فیشورسیلنت و ترمیم رزینی پیشگیرانه  9/1/19 91

وت در تراش دندانهای شیری، استفاده از تفا 99/1/19 99
رابردم، مواد دندانی شایع و موارد استفاده در 

 کودکان

 همتیخانم دکتر 

تفاوت در تراش دندانهای شیری، استفاده از  22/1/19 92
رابردم، مواد دندانی شایع و موارد استفاده در 

 کودکان

 همتیخانم دکتر 

شیری، استفاده از تفاوت در تراش دندانهای  21/0/19 :9
رابردم، مواد دندانی شایع و موارد استفاده در 

 کودکان

 همتیخانم دکتر 

تفاوت بی حسی در کودکان و عوارض بی حسی  9/91/19 94
 بافت نرم و دوز مجاز آن

 همتیخانم دکتر 

 همتیخانم دکتر  روانی و اجتماعی کودک-رشد جسمی، روحی 91/19/:9 99

 خانم دکتر سلطانی مهر رتباط با کىدک و والدین کىدکروشهای ا 21/91/19 99

 خانم دکتر سلطانی مهر روشهای غیردارویی کنترل رفتاری کودک 20/91/19 90

 
  
 


