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فرم طرح درس :دًذاًپشضکی کَدکبى  3تب ً 5ظزی

اطالعات عمومی

وبم درس :دًذاًپشضکی کَدکبى ً 2ظزی

گريٌ :دًذاًپشضکی کَدکبى

تعداد ياحدٍ 7 :احذ ًظزی(ًظزی ٍ 2 : 3احذً -ظزی ٍ 3 :4احذً -ظزی ٍ 2 :5احذ)
رضتٍ :دًذاًپشضکی کَدکبى

مقطع تحصیلی :دکتزی تخػػی

سبل تحصیلی 9398-9399 :

ویمسبل :دٍم

مسئًل درس:

پیص ویبز- :

مدرسیه :دکتز سّزا ثحزالؼلَهی – دکتز فبئشُ فتَحی -دکتز ًیلَفز حلَاًی-
دکتز سوبًِ سبالریبى -دکتز فبطوِ سارع ثیذکی

مقدمه:

مطبلت ایه دسع ضبمل ملیٍ مًاسدی است مٍ دس دسع دوذاوپضضنی 1ي  2ي دسمبن مًدمبن ثب ویبصَبی خبظ رمش ضذٌ است ي دس آن مطبلت
آمًختٍ ضذٌ اص متت مشخغ ثب تدشثیبت ملیىیل دس ديسٌ تخػػی دس َم آمیختٍ ي قذست تدضیٍ ي تحلیل اطالػبت تقًیت می ضًد.
پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی ،در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

تًاوبیی سفتبس ثب مًدك ي ضىبخت مختػشی دس مًسد سياوطىبسی مًدك ي تًاوبیی مؼبیىٍ مًدك
آضىبیی ثب سيوذ پًسیذگی دوذان ،پیطگیشی ي دسمبن آن
آگبَی اص سيش َبی ضیمیبیی ي منبوینی ثشداضت پالك يطشیقٍ غحی ثٍ مبس ثشدن فلًسایذ ي اودب دسمبن َبی فیطًس سیالوت ي تشمیم َبی
سصیىی پیطگیشی مىىذٌ ) ,(PRRتشمیم دوذاوُبی مًدمبن ي مًاسد استفبدٌ ي وحًٌ تشاش َ SSCب
ضىبخت َیستًلًطی پبلپ ي اوًاع دسمبوُبی پبلپ دوذاوُبی ضیشی ي دوذان َبی دائمی خًان
آگبَی اص اختالتالت امتسبثی ي تنبملی دوذان َب ي سبختبس َبی دَبوی مشتج
آضىبیی ثب صمبن سيیص ي اختالتالت سيیطی دوذاوُب
آضىبیی ثب ثیمبسی َبی لثٍ ي پشیً دوتبل
آضىبیی ثب اوًاع آثسٍ َبی دوذاوی -دَبوی ي دسمبن آن ي آگبَی اص اوًاع خشاحی َبی مًچل دَبن مًدمبن
ضىبخت دوذاوپضضنی ثیمبسستبوی
آگبَی اص مالحظبت دوذاوپضضنی دس دسمبن مًدمبن ثب ویبص َبی خبظ
ضىبخت اوًاع طجقٍ ثىذی ،اتیًلًطی  ،اپیذمیًلًطی ي دسمبن اوًاع تشيمب ثٍ دوذان َب ي استخًان َبی اطشاف
ضىبخت دوذاوپضضنی اختمبػی
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هدف کلی:

دستیبس ،مجبحث متت مشخغ مشتج ثب دوذاوپضضنی مًدمبن ،وحًٌ تدضیٍ ي تحلیل مطبلت خُت آمبدگی ثشای مبسثشد اطالػبت تئًسیل دس اودب
مبسَبی تخػػی دس ملیىیل سا ثذاوذ.
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غیر
آوالیه

َمسمبن

َمسمبن

در
سبمبوٍ

در پبیبى ایي دٍرُ دستیبر
ثبیذ ثتَاًذ:
ً-9حَُ هؼبیٌِ سز ،گزدى،
غَرت ٍ دّبى کَدکبى ثب
هزاحل سیز را تَضیح دّذ:
 هؼبیٌِ کلیٌیکی ثزرسی رادیَگزافیک ٍآسهبیطگبّی ،هذل هطبلؼِ ٍ
...
 تطخیع ٍ طزاحی درهبى -2رٍضْبی کٌتزل رفتبری
کَدکبى ضبهل هزاحل سیز را
تَضیح دّذ:
 رٍاى ضٌبسی کَدک درسٌیي هختلف
فیشیَپبتَلَصی رفتبرّبیًبهطلَة
 ایجبد راثطِ ثب کَدک ًٍقص ٍالذیي در آى
رٍش ّبی کٌتزل رفتبریکَدک ثز هجٌبی کبرثزد
اغَل رٍاى ضٌبسی
 کٌتزل رفتبری کَدک ثبکوک کٌتزل حزکبت
جسوی ٍ کبرثزد دارٍّب ٍ
ثیَْضی
 -3اختالالت تکبهلی دًذاًْب،
فک ،غَرت ٍ دّبى ضبهل
هَارد سیز را ثذاًذ:

هؼبیٌِ

ضٌبختی

*

* ارائِ ثبسخَرد تکبلیف

کٌتزل رفتبری

جلسِ رفغ اضکبل در
غَرت لشٍم

اختالالت
تکبهلی

یه
میبن-

1

یبدگیری

مدرس

2

ديرٌ

مًضًعبت

آمًزضی

فعبلیتُبی

تکلی
ف

پبیبن

اَداف عیىی

فُرست

اَداف

فراگیر
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¬ديرٌ

حیطٍ

ريش تدریس

ريش ارزیببی

چٌذ
گشیٌِ ای

رٍیص
پَسیذگی،
درهبى ٍ
پیطگیزی
تزهین دًذاى
ّبی ضیزی
اًَاع رٍکص
ّبی دًذاى
ّبی ضیزی
درهبى پبلپ
دًذاى ّبی
ضیزی ٍ دائوی
جَاى
ثیوبری ّبی
لثِ ٍ پزیَ
دًتبل
درهبى آثسِ
ّبی دًذاًی-
دّبًی ٍ
جزاحی ّبی
کَچک دّبى
کَدکبى

 1شناختی ،نگرشی /عاطفی
 2فعالیتهای یادگیری شامل تکالیف ،پروشه ،کوئیس و اتاق گفتگو
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روشهای کتبی (چندگسینه ای ،تشریحی ،تشریحی تغییر یافته ،جورکردنی گسترده ،شفاهی ،گسارش کار و پایان نامه) و آزمونهای استداللی
()PMP,KF,SC
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هزاحل تکبهل دًذاًْبتؼزیف ،طجقِ ثٌذی،اپیذهیَلَصی ٍ اتیَلَصی
اختالالت تکبهلی دًذاى
اختالالت هیٌب ،ػبج ٍسوبى
سٌذرم ّبی سز ٍ گزدى ٍدّبى
کیست ّب پیطگیزی ٍ درهبى -4ثب ًحَُ رٍیص دًذاًْب
آضٌب ضَد:
 جٌیي ضٌبسی،ّیستَلَصی ٍ فیشیَلَصی
ثبفت ّبی دّبى ٍ دًذاى
 تئَری ّبی رٍیص دًذاى سهبى رٍیص ٍ اختالالترٍیطی دًذاًْب
 سٌذرم ّب ٍ ثیوبری ّبیهسجت اختالل در رٍیص
دًذاى
هطکالت ٍ ػَارؼ رٍیطیدًذاى ّب ٍ کٌتزل آًْب
-5پَسیذگی دًذاى،
پیطگیزی ٍ درهبى آى را
ثطٌبسذ:
 اتیَلَصی ٍ تئَری ّبیایجبد پَسیذگی دًذاى ٍ
اپیذهیَلَصی آى
 ضبخع ّبی تطخیػی،ّیستَپبتَلَصی پَسیذگی
ػبج ،هیٌب ٍ سوبى
تست ّبی فؼبلیتپَسیذگی دًذاى ٍ
هیکزٍفلَرای آى
پالک هیکزٍثی رصین غذایی ٍ پَسیذگیدًذاى ٍ اغالح رصین غذایی
پَسیذگی سا

دًذاًپشضکی
ثیوبرستبًی
هالحظبت
ػوَهی
دًذاًپشضکی در
درهبى کَدکبى
ثب ًیبس ّبی
خبظ
طجقِ ثٌذی،
اتیَلَصی ،
اپیذهیَلَصی ٍ
درهبى اًَاع
تزٍهب ثِ دًذاى
ّب ٍ استخَاى
ّبی اطزاف
دًذاًپشضکی
اجتوبػی
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 فلَرایذ ٍ کبرثزد آى درکٌتزل ٍ پیطگیزی اس
پَسیذگی دًذاًی
 هسذٍد کزدى ضیبرّبیدًذاًی
ثْذاضت دّبى اس طزیقضیویبیی ٍ هکبًیکی
ً -6حَُ تزهین پَسیذگی
دًذاًی کَدکبى ثِ قزار سیز را
ثذاًذ:
اغَل تزاش حفزاتپَسیذگی دًذاى ّبی قذاهی
ٍ خلفی
تفبٍت تْیِ حفزُ ٍ هَادتزهین کٌٌذُ هَرد استفبدُ
در دًذاى ّبی ضیزی ٍ
دائوی
 کبرثزد رٍکطْبی اس پیصآهبدُ ضذُ) پلی کزثٌبت ،
استٌلس اسیتل ٍ ( ...در
تزهین دًذاًْبی ضیزی ٍ
دائوی جَاى ٍ
رٍکطْبی سبختٌی
ً -7حَُ درهبى پبلپ دًذاى
ّبی ضیزی ٍ دائوی جَاى
ثِ قزار سیز را ثذاًذ:
 تؼزیف ،طجقِ ثٌذی،تطخیع ٍ طزح درهبى
 هَارد تجَیش ٍ ػذم تجَیشپبلپَتَهی
رٍش ّبی جذیذ درهبىپبلپ
ٍاکٌص ّبی ّیستَلَصیکپبلپ ٍ تغییزات رادیَگزافیک
ٍ کلیٌیک دًذاى ثذًجبل
پبلپَتَهی
 پبلپکتَهی دًذاى ّبیضیزی
پیص آگْی ٍ پیگیزی5
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درهبى پبلپ در دًذاى ّبی
ضیزی
 آپکسَصسًشیس ٍ آپکسیفیکیطي
 -8ثیمبسی َبی لثٍ ي
پشیًدوتبل دس مًدمبن ي
وًخًاوبن سا تًضی دَذ:
خػًغیبت َیستًلًطیل ي
فیضیًلًطیل پشیًدوطیً
مًدمبن ي وًخًاوبن
طوظیًیت
پشیًديوتیت قجل اص ثلًؽ
خًاوبن
پبپیلًن لًفًس
ثیمبسی َبی سیستمیل ي
پشیًديوطیً
افتبدن صيد َىگب دوذان
َبی ضیشی
ضبخع َبی پشیًديوتبل
-9خشاحی َبی مًچل دس
دَبن مًدمبن سا ثذاوذ:
دوذان اونیلًصٌ
دوذان اضبفی
ثی حسی َبی مًضؼی
دسايسدن دوذان َبی ضیشی
آثسٍ َبی دوذاوی
دسمبن آثسٍ َب ي ػفًوت
َبی دَبوی دوذاوی دس مًدمبن
 -11دوذاوپضضنی ثیمبسستبوی سا
تًضی دَذ:
اغًل پزیشش ثیمبس
اغًل پشستبسی
اغًل مطبيسٌ
اغًل َمنبسی گشيَی دس
ثیمبسی َبی دَبن ي دوذان
اغًل ثیًُضی ػمًمی
اغًل تضسیقبت  IV, IMي
...

Intubation
Extubation
سینبيسی
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Conscious Sedation
ثیًُش مىىذٌ َبی گبصی

مًاسد تدًیض ي ػذ تدًیض
ًَضجشی
11مالحظبت ػمًمی ي
دوذاوپضضنی دس دسمبن مًدمبن
ثب ویبصَبی خبظ دسمبن
تؼشیف اپیذمیًلًطی،
اتیًلًطی
مًدمبن مجتال ثٍ سىذسي
Down
مًدمبن مجتال ثٍ فلح مغضی

ػقت مبوذگی َبی رَىی
وبسسبیی َبی یبدگیشی
مًدمبن مجتال ثٍ َمًفیلی
مًدمبن مجتال ثٍ ثیمبسی
َبی قلجی امتسبثی ي یب
مبدسصادی
مًدمبن مجتال ثٍ لًسمی
تًمًسَبیSolid
لىفً َب
پیًوذ مغض استخًان
ایذص ي َپبتیت
 -12غذمبت وبضی اص ضشثٍ ثٍ
دَبن ي دوذان مًدمبن سا ثذاوذ:
تؼشیف ،طجقٍ ثىذی،
اتیًلًطی ،اپیذمیًلًطی ي
پیطگیشی
مؼبیىٍ ،تطخیع ،طشح
دسمبن ي پیص آگُی
ضنستگی َبی تبج ،سیطٍ ي
تبج سیطٍ دوذان َب
ضبیؼبت  Luxationي
Avulsion
غذمبت ياسدٌ ثٍ استخًان

َبی وگُذاسوذٌ دوذان َب ي
مخبط دَبن
ضشثٍ ياسدٌ ثٍ دوذان َبی
ضیشی ي ػًاسؼ آن سيی
دوذان َبی دائمی خبوطیه
ضًوذٌ
اسپلیىت َبی دوذاوی ي
7
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دسمبن فًسی ضشثٍ َب
دسمبن ضنستگی َبی
دوذاوی
 -13دوذاوپضضنی اختمبػی سا
تًضی دَذ:
تؼشیف ي اَذاف
سطًح مختلف پیطگیشی
)ايل ،دي ي سً (
ضىبسبیی گشيٌ َبی دس خطش
اثتال ثٍ ثیمبسی َبی دَبن ي
دوذان
2سبل  -ویبصَبی مًدمبن
0
ویبصَبی دوذاوپضضنی ثبلغیه
ي صوبن دس ديسان ثبسداسی ي
ضیشدَی
آضىبیی ثب سیستم َبی
ثُذاضتی دسمبوی ایشان ي سبیش
مطًسَب
آضىبیی ثب سبصمبن ثُذاضت
خُبوی
اغًلP.H.C
طشح ادغب ثُذاضت دَبن دس
سیستمP.H.C
افضيدن فلًسایذ ثٍ آة
آضبمیذوی ،ومل ،ضیش
استفبدٌ اص مسذيد مىىذٌ َبی
ضیبس دوذان
مذیشیت دس ثُذاضت دَبن ي
دوذان
مجبوی اپیذمیًلًطیل
سيوذ چگًوگی حل مطنالت
ثُذاضتی

رٍش تذریس
ًحَُ ًوزُ دّی

سویٌبر در گزٍُ ّبی کَچک
 22درغذ تکبلیف کالسی ٍ  82درغذ ًوزُ آسهَى
1 Pediatric dentistry, Nowak - last edition

هٌبثغ آهَسضی

2 Dentistry for the child and adolescent, Macdonald - last edition
3 Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth. last
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edition
4 Garcia- Godoy.Primry Preventive Dentistry. last edition
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