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فرم طرح درس  :دًذاًپشضکی کَدکبى ً 1ظزی

اطالعات عمومی

گريٌ :دًذاًپشضکی کَدکبى

وبم درس :دًذاًپشضکی کَدکبى ً 1ظزی

تعداد ياحدٍ 3 :احذ ًظزی

پیص ویبز- :

رضتٍ :دًذاًپشضکی کَدکبى

مقطع تحصیلی :دکتزی تخصصی

سبل تحصیلی 1398-1399 :

ویمسبل :دٍم

مسئًل درس:

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

مقدمه:

ثب تَجِ ثِ ایٌکِ اختالف درهبًْبی دًذاًپشضکی ثزای کَدکبى ٍ ثشرگسبالى در کٌتزل رفتبری هیجبضذ ,در ایي ٍاحذ داًطجَیبى ثبیذ
اطالػبتی را در ایي سهیٌِ ,کست ًوبیٌذ ٍ ّوچٌیي اصَلی را در هَرد پَسیذگی ،راّْبی تطخیص ٍ پیطگیزی اس پَسیذگی ٍ درهبى
آى ثیبهَسًذ.
پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی ،در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

توانایی رفتار با كودك و ضناخت مختصري در مورد روانطناسی كودك و توانایی معاینه كودك
آضنایی با رونذ پوسیذگی دنذان ،پیطگیري و درمان آن
آگاهی از روش هاي ضیمیایی و مکانیکی برداضت پالك ورریهه حیی به كار بردن فوورایذ و اناا درمان هاي فیطور سیالنت و ترمی هاي
رزینی پیطگیري كننذه ) ,(PRRترمی دنذانهاي كودكان و موارد استفاده و نیوه تراش  SSCها
ضناخت هیستولوشي پالپ و انواع درمانهاي پالپ دنذانهاي ضیري و دنذان هاي دائمی جوان
آگاهی از اختالالت اكتسابی و تکاموی دنذان ها و ساختار هاي دهانی مرتبط
آضنایی با زمان رویص و اختالالت رویطی دنذانها

هدف کلی:

دستیاران مباحث ضناختی دنذانپسضکی كودكان را با بررسی و مرور منابع و متون عومی مرتبط بذاننذ.
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مًضًعبت

آمًزضی

فعبلیتُبی
یبدگیری

در پبیبى ایي دٍرُ دستیبر
ثبیذ ثتَاًذ:
ً-1حَُ هؼبیٌِ سز ،گزدى،
صَرت ٍ دّبى کَدکبى ثب
هزاحل سیز را تَضیح دّذ:
 هؼبیٌِ کلیٌیکی ثزرسی رادیَگزافیک ٍآسهبیطگبّی ،هذل هطبلؼِ ٍ
...
 تطخیص ٍ 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
اصَل رٍاى ضٌبسی
 کٌتزل رفتبری کَدک ثبکوک کٌتزل حزکبت
جسوی ٍ کبرثزد دارٍّب ٍ
ثیَْضی
 -3اختالالت تکبهلی دًذاًْب،
فک ،صَرت ٍ دّبى ضبهل
هَارد سیز را ثذاًذ:
هزاحل تکبهل دًذاًْبتؼزیف ،طجقِ ثٌذی،اپیذهیَلَصی ٍ اتیَلَصی

هؼبیٌِ
کٌتزل رفتبری

یه
میبن-

1

ضٌبختی

سخٌزاًی

ارائِ ثبسخَرد تکبلیف

پزسص ٍ پبسخ

جلسِ رفغ اضکبل در
صَرت لشٍم

اختالالت
تکبهلی

مدرس
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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

 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
2

جلسٍ
/
بروبمٍ
زمبوی
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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 ٍ ػَارض رٍیطیدًذاى ّب ٍ کٌتزل آًْب
-5پَسیذگی دًذاى،
پیطگیزی ٍ درهبى آى را
ثطٌبسذ:
 اتیَلَصی ٍ تئَری ّبیایجبد پَسیذگی دًذاى ٍ
اپیذهیَلَصی آى
 ضبخص ّبی تطخیصی،ّیستَپبتَلَصی پَسیذگی
ػبج ،هیٌب ٍ سوبى
تست ّبی فؼبلیتپَسیذگی دًذاى ٍ
هیکزٍفلَرای آى
پالک هیکزٍثی رصین غذایی ٍ پَسیذگیدًذاى ٍ اصالح رصین غذایی
پَسیذگی سا
 فلَرایذ ٍ کبرثزد آى درکٌتزل ٍ پیطگیزی اس
پَسیذگی دًذاًی
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 هسذٍد کزدى ضیبرّبیدًذاًی
ثْذاضت دّبى اس طزیقضیویبیی ٍ هکبًیکی
ً -6حَُ تزهین پَسیذگی
دًذاًی کَدکبى ثِ قزار سیز را
ثذاًذ:
اصَل 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،تطخیص ٍ طزح درهبى
 هَارد تجَیش ٍ ػذم تجَیشپبلپَتَهی
رٍش ّبی جذیذ درهبىپبلپ
ٍاکٌص ّبی ّیستَلَصیکپبلپ ٍ تغییزات رادیَگزافیک
ٍ کلیٌیک دًذاى ثذًجبل
پبلپَتَهی
 پبلپکتَهی دًذاى ّبیضیزی
پیص آگْی ٍ پیگیزیدرهبى پبلپ در دًذاى ّبی
ضیزی
 آپکسَصسًشیس ٍ آپکسی4
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فیکیطي
سویٌبر در گزٍُ ّبی کَچک

رٍش تذریس

 درصذ ًوزُ آسهَى82 ٍ  درصذ تکبلیف کالسی22
1 Pediatric dentistry, Nowak - last edition

ًحَُ ًوزُ دّی
هٌبثغ آهَسضی

2 Dentistry for the child and adolescent, Macdonald - last
edition
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