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2نظری عنوان درس: دندانپزشکی کودکان   

90مخاطبان: دانشجویان دندانپزشکی ورودی   

واحد1تعداد واحد :جلسه(  17جلسه از 3ساعته )1جلسه  17:تعدادواحد  

95-96نیمسال اول سال تحصیلی 12-10دوشنبه هرهفته ساعتهای زعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:روسا  

متخصص دندانپزشکی کودکانمهسا همتی   دکتر مدرس:   

95-96نیمسال اول سال تحصیلی  8:30الی7:30هچهارشنبزمان ارائه درس:روزهای   

2اطفال نظری درس و پیش نیاز:  

 

 

 هدف کلی درس :آشنایی دانشجویان با درمان دندانپزشکی کودکان

 

 اهداف کلی جلسات: )جهت هر جلسه یک هدف(

 تیولوژی بیماری لثه و پریودنتال در کودکانا .1
 انواع بیماری های لثه و پریودنتال در کودکان .2
 جراحی و کشیدن دندان در کودکان  .3

 

: اولهداف کلی جلسه ا  

تیولوژی بیماری لثه و پریودنتال در کودکانا -ا  

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 تفاوت لثه کودکان و بزرگساالن را بیان کند. .1.1
 کمتر شایع بودن ژنژویت در کودکان نسبت به بالغین را لیست کند.علل  .1.2

 بیماری های شایع لثه در کودکان را نام ببرد. .1.3
 علل افزایش حجم لثه را توضیح دهد. .1.1

 انواع ژنژویت در کودکان را ذکر نماید. .1.1
 مشکالت آناتومیکی که باعث ایجاد بیماری های لثه در کودکان میشود را نام ببرد. .1.1
 درمان آن را تعریف کند.فرنا و  .1.1

 

 



 

 

:اهداف کلی جلسه دوم  

 

 انواع بیماری های لثه و پریودنتال در کودکان

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

. تعریف پریودنتیت و انواع آن را ذکر کند.2.1  

. انواع پریودنیت مهاجم را نام ببرد.2.2  

دهد.. پریودنتیت مهاجم موضعی در سیستم دندان شیری را توضیح 2.3  

. سندرم هایی که سبب لقی زودرس دندان در کودکان و نوجوانان میشود را لیست کند.2.1  

 

سوم:اهداف کلی جلسه   

 

 جراحی و کشیدن دندان در کودکان

 

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 وسایل مورد نیاز جهت کشیدن دندان های شیری را ذکر کند .3.1
 بداند.اصول استفاده از تجهیزات را هنگام جراحی  .3.2
 اصول خارج کردن دندان خای شیری را توضیح دهد .3.3

 عالئم شکستگی فک باال و پایین در کودکان ، به تفکیک نام ببرد .3.1
 

 

 منابع

 

Pinkham Pediatric Dentistry.last edition 

 

 روش تدریس:

 پرسش و پاسخ، بحث گروهی

 

 

 وسایل آموزشی :



 

 

 پاور پوینت و سخنرانی

 

 سنجش و ارزشیابی 

 

 

روش       آزمون سهم از نمره کل)بر حسب  
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// /////////////////////////// ندارد ندارد کوئیز

 //////////////////////// /////////////////////////// ندارد ندارد آزمون میان ترم 

تستی و  آزمون پایان ترم

 تشریحی

100% اعالم شده  طبق برنامه 

 آموزش

طبق برنامه اعالم 

 شده آموزش

حضور فعال در 
 کالس

مطالعه قبل از 

حضور در 

 کالس

0%  تمام جلسات تمام جلسات 

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

اطالعات پایه ای مورد نیاز هر جلسهالعه؛ تسلط بر حضور به موقع و فعال در کالس درس؛ پیش مط  

 

 

مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئولنام و امضای  EDO دانشکده:   

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 

 

 نظری 2کودکان 

 7:30-8:30روز و ساعت جلسه : چهارشنبه ساعت 

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

تفاوت آناتومی و فیزیولوژی پالپ دندان شیری و دایمی  21/1/91 1

 جوان

 خانم دکترسلطانی مهر

پالپوتومی و پالپکتومی دندانهای شیری و موارد مورد  31/1/91 2

 استفاده در درمان پالپ دندان های شیری

 خانم دکتر سلطانی مهر

3 1/1/91 

 

و پالپکتومی دندانهای شیری و موارد مورد  پالپوتومی

 استفاده در درمان پالپ دندان های شیری

 خانم دکتر سلطانی مهر

 خانم دکتر نوبهار درمان پالپ دندانهای دایمی جوان 11/1/91 1

آشنایی با عواقب درمانهای پالپ دندان شیری و دایمی  28/1/91 1

 جوان

 خانم دکتر نوبهار

 خانم دکتر سلطانی مهر sscآشنایی با موارد استفاده و نحوه کاربرد  1/8/91 1

1  

12/8/91 

 خانم دکتر نوبهار  رویش دندان و عوامل موثر بر آن

 خانم دکتر نوبهار رویش دندان و عوامل موثر بر آن 19/8/91 8

 خانم دکتر نوبهار رویش دندان و عوامل موثر بر آن 21/8/91 9

 خانم دکتر همتی اتیولوژی انواع بیماری های لثه و پریودنتال در کودکان 3/9/91 10

 خانم دکتر همتی اتیولوژی انواع بیماری های لثه و پریودنتال در کودکان 11/9/91 11

 خانم دکترهمتی جراحی و کشیدن دندان در کودکان 21/9/91 12

 خانم دکتر سلطانی مهر بیمارستانیکنترل دارویی رفتار کودک و دندانپزشکی  1/10/91 13

 خانم دکتر سلطانی مهر کنترل دارویی رفتار کودک و دندانپزشکی بیمارستانی 8/10/91 11

آشنایی با مالحظات خاص دهانی و دندانی در کودکان  11/10/91 11

 کم توان و دارای بیماری خاص

 خانم دکتر سلطانی مهر

دهانی و دندانی در کودکان آشنایی با مالحظات خاص  22/10/91 11

 کم توان و دارای بیماری خاص

 خانم دکتر سلطانی مهر

آشنایی با مالحظات خاص دهانی و دندانی در کودکان  29/10/91 11

 کم توان و دارای بیماری خاص

 خانم دکتر سلطانی مهر



 

 

 


