فرم طرح ديرٌ آمًزش عملی/بالیىی/کارآمًزی ي کاريرزی  -----دوداوپسشکی کًدکان عملی3تا 6
اطالعات عمًمی
تؼذاد ٍ ًَع ٍاحذٍ 22 :احذ ػولی (ٍاحذ ػولی ٍ 8 : 3احذٍ ،احذ ػولی 6 : 4
گزٍُ :دًذاًپشضکی کَدکبى
ٍاحذ ٍ ،احذ ػولی ٍ 6 : 5احذ ٍ ،احذ ػولی ٍ 2 : 6احذ)
پیص ًیبس ٍ ّن ًیبس:
سبػت آهَسضی در طَل دٍرُ 748 :سبػت
سبل تحصیلی 1399-1398 :
هقطغ تحصیلی :دکتزی تخصصی
رضتِ :دًذاًپشضکی کَدکبى
هسئَل دٍرُ :دکتز بحزالؼلَهی هذرسیي :دکتز بحزالؼلَهی -دکتز فتَحی -دکتز حلَاًی -دکتز اػیبى -دکتز سارع بیذکی
مقدمٍ:
در ایي ٍاحذ ّبی ػولی تخصصی ،درهبى ّبی دًذاًپشضکی جْت ًگْذاری دًذاى ّبی ضیزی ٍ یب حفظ فضبی دًذاى ّبی ضیزی اس
دست رفتِ ،حفظ دًذاى ّبی دائوی جَاى ٍ هذیزیت دًذاى ّبی ضزبِ خَردُ کِ بزرٍی بیوبر تَسط دستیبر تخصصی ٍ بب ًظبرت ٍ
راٌّوبیی استبد هزبَطِ اًجبم هی ضَد تب دستیبر تخصصی تَاًبیی ػولی السم جْت اًجبم ایي درهبى ّب را بذست آٍرد.
پیامد َای یادگیری( آًچِ فزاگیز در آیٌذُ ضغلی  ،در رابطِ بب ایي درس قزار است هَرد استفبدُ قزار دّذ):
آگبّی دستیبراى تخصصی اس اًَاع درهبًْبی پبلپ دًذاًْبی ضیزی
آگبّی اس رٍش ّبی تزهین دًذاًْبی کَدکبى
آگبّی اس هَارد استفبدُ ٍ ًحَُ تزاش ّ SSCب
آگبّی اس اًَاع فضبًگْذارّب تْیِ سبخت آًْب
آگبّی اس رٍش ّبی هذیزیت دًذاى ضزبِ خَردُ
آگبّی اس رٍش ّبی درهبى پبلپ سًذُ ی دًذاى ّبی دائوی جَاى
آگبّی اس هذیزیت آبسِ ّبی دًذاًی
آگبّی اس رٍش ّبی کطیذى دًذاى ّبی ضیزی ٍ دائوی
آگبّی اس رٍش ّبی تزهیوی دًذاى ّبی قذاهی ضیزی
َدف کلی:
هْبرت السم ٍ حس هسئَلیت پذیزی ٍ هٌص حزفِ ای گزی دستیبر در تطخیص ،درهبى ٍ پیطگیزی اس بزٍس بیوبریْبی دّبى ٍ دًذاى

کَدکبى ارتقبء یببذ.

اَداف عیىی

عىايیه مًرد

حیطٍ اَداف

فرصت َای

ريش ارزیابی

بحث

آمًزشی

یادگیری/فعالیت

فراگیر

اًجبم هؼبیٌِ ٍگزفتي تبریخچِ
آهَسش بْذاضت ٍارتقب سطح سالهت
دّبى ٍ دًذاى
کَدک
اًجبم درهبى ّبیتزهیوی ٍ رٍکص
دًذاى ضیزی
اًجبم درهبى ّبیپبلپ دًذاى ّبی
ضیزی
 اًجبم درهبى ّبیفضبًگْذار ّب
هذیزیت دًذاىّبی تزٍهب دیذُ
اًجبم درهبى ّبیپبلپ سًذُ بز رٍی
دًذاى ّبی دایوی
جَاى
 اًجبم کطیذىدًذاى ّبی ضیزی
ٍ دائوی
تزهین ٍ رٍکصدًذاى ّبی قذاهی
ضیزی
هذیزیت آبسِّبی دًذاًی

ًگزضی/ػولکزدی

مدرس/مدرسیه

فراگیر
در پبیبى ایي دٍرُ
دستیبر ببیذ بتَاًذ:
 -1تطخیص ٍ طزح
درهبى هسبیل ٍ
هطکالت دّبى ٍ
دًذاى کَدکبى را
اًجبم دّذ.
 -2بْذاضت بِ
کَدکبى تحت
درهبى ٍ ٍالذیي یب
ّوزاُ کَدک را
آهَسش دّذ.
 -3تزهین اًَاع
دًذاى ّبی قذاهی ٍ
خلفی ضیزی ٍ
دائوی کَدکبى را
اًجبم دّذ.
 -4آهبدُ سبسی ٍ
ًصب رٍکص ّبی
استیل رٍی دًذاى
ّبی ضیزی ٍ
دائوی را اًجبم
دّذ.
ً -5صب اًَاع
رٍکص دًذاًْبی
قذاهی ضیزی را
اًجبم دّذ.
 -6درهبى ّبی
پبلپ ًظیز ، IPT
 ،DPCپبلپَتَهی ٍ
پبلپکتَهی دًذاى
ّبی ضیزی را اًجبم
دّذ.
 -8درهبى پبلپ
دًذاى ّبی دائوی )
، DPC ،IPT
آپکسَصًشیس ٍ
آپکسی فیکیطي (را
اًجبم دّذ.

ایي ٍاحذ ػولی در
بخص تخصصی
دًذاى پشضکی
کَدکبى اًجبم هی
گیزد ٍ درهبى ّبی
دًذاى پشضکی
کَدکبى تَسط
دستیبر تخصصی بب
ًظبرت ٍ کٌتزل
استبد هزبَطِ اًجبم
هی ضَد.

ارسیببی ٍ ًوزُدّی درهبى ّب در
ّز جلسِ درهبًی

اػضبی ّیئت ػلوی
گزٍُ

 -9بیزٍى آٍردى
اًَاع دًذاى ّبی
ضیزی ٍ دائوی را
اًجبم دّذ.
 -10درهبى آبسِ
ّبی حبد دًذاًی ٍ
کیست ّبی رٍیطی
را اًجبم دّذ.
 -11کٌتزل ٍ
درهبى دًذاى ّبی
ضیزی ٍ دائوی بب
آسیب ًبضی اس
ضزبِ را اًجبم دّذ.
ً -12صب ٍ
کٌتزل فضبًگْذارّب
ٍ اًجبم درهبى ّبی
ارتَدًسی
پیطگیزی را اًجبم
دّذ.

