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اطالعات عمومی

گريٌ :دوذاوپسشکی کًدکبن

وبم درس :دوذاوپسشکی کًدکبن  2وظری

تعداد ياحد 3 :ياحذ وظری

پیص ویبز- :

رضتٍ :دوذاوپسشکی کًدکبن

مقطع تحصیلی :دکتری تخصصی

سبل تحصیلی 9311-9311 :

ویمسبل :ديم

مسئًل درس:

مدرسیه :دکتر زَرا بحرالؼلًمی – دکتر فبئسٌ فتًحی -دکتر ویلًفر حلًاوی-
دکتر سمبوٍ سبالریبن -دکتر فبطمٍ زارع بیذکی

مقدمه:

در ایه ياحذ تئًری دستیبران تخصصی بب اوًاع جراحی َبی دَبن ،درمبن آبسٍ َبی دوذاوی  ،درمبن کًدکبن بب ویبز خبص ،اوًاع تريمب
بٍ دوذان َب ي سبختبر اطراف  ،دوذان پسشکی بیمبرستبوی ي دوذاوپسشکی اجتمبػی آشىب می شًوذ.
پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی ،در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):

آضٌبیی ثب ثیوبسی ّبی لثِ ٍ پشیَ دًتبل
آضٌبیی ثب اًَاع آثسِ ّبی دًذاًی -دّبًی ٍ دسهبى آى ٍ آگبّی اص اًَاع خشاحی ّبی کَچک دّبى کَدکبى
ضٌبخت دًذاًپضضکی ثیوبسستبًی
آگبّی اص هالحظبت دًذاًپضضکی دس دسهبى کَدکبى ثب ًیبص ّبی خبظ
ضٌبخت اًَاع طجقِ ثٌذی ،اتیَلَطی  ،اپیذهیَلَطی ٍ دسهبى اًَاع تشٍهب ثِ دًذاى ّب ٍ استخَاى ّبی اطشاف
ضٌبخت دًذاًپضضکی اختوبػی
هدف کلی:

دستیبس ،هجبحث کتت هشخغ هشتجط ثب دًذاًپضضکی کَدکبىً ،حَُ تدضیِ ٍ تحلیل هطبلت خْت آهبدگی ثشای کبسثشد اطالػبت تئَسیک دس اًدبم
کبسّبی تخػػی دس کلیٌیک سا ثذاًذ.
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در پبیبن ایه ديرٌ دستیبر
ببیذ بتًاوذ:
 -1ثیوبسی ّبی لثِ ٍ
پشیَدًتبل دس کَدکبى ٍ
ًَخَاًبى سا تَضیح دّذ:
خػَغیبت ّیستَلَطیک ٍ
فیضیَلَطیک پشیَدًطیَم
کَدکبى ٍ ًَخَاًبى
طًظیَیت
پشیَدًٍتیت قجل اص ثلَؽ
خَاًبى
پبپیلَى لَفَس
ثیوبسی ّبی سیستویک ٍ
پشیَدًٍطیَم
افتبدى صٍد ٌّگبم دًذاى
ّبی ضیشی
ضبخع ّبی پشیَدًٍتبل
.2خشاحی ّبی کَچک دس دّبى
کَدکبى سا ثذاًذ:
دًذاى اًکیلَصُ
دًذاى اضبفی
ثی حسی ّبی هَضؼی
دساٍسدى دًذاى ّبی ضیشی
آثسِ ّبی دًذاًی
دسهبى آثسِ ّب ٍ ػفًَت
ّبی دّبًی دًذاًی دس کَدکبى
.3دًذاًپضضکی ثیوبسستبًی سا
تَضیح دّذ:
اغَل پزیشش ثیوبس
اغَل پشستبسی
اغَل هطبٍسُ
اغَل ّوکبسی گشٍّی دس
ثیوبسی ّبی دّبى ٍ دًذاى

بیمبری َبی
لثٍ ي پریً
دوتبل

َمسمبن

در سبمبوٍ

غیرَمسمبن

آوالیه

شىبختی

☒

یه
میبن-

1

یبدگیری

2

☐ ارائٍ ببزخًرد تکبلیف
جلسٍ رفغ اشکبل در
صًرت لسيم

ديرٌ

مًضًعبت

آمًزضی

فعبلیتُبی

تکلی
ف

پبیبن

اَداف عیىی

فُرست

اَداف

فراگیر
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مدرس
¬ديرٌ
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حیطٍ

ريش تدریس

ريش ارزیببی

چىذ
گسیىٍ ای

درمبن آبسٍ
َبی دوذاوی-
دَبوی ي
جراحی َبی
کًچک دَبن
کًدکبن
دوذاوپسشکی
بیمبرستبوی
مالحظبت
ػمًمی
دوذاوپسشکی در
درمبن کًدکبن
بب ویبز َبی
خبص
طبقٍ بىذی،
اتیًلًشی ،
اپیذمیًلًشی ي
درمبن اوًاع
تريمب بٍ دوذان
َب ي استخًان
َبی اطراف
دوذاوپسشکی
اجتمبػی

 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

][Type here

اغَل ثیَْضی ػوَهی
اغَل تضسیقبت ٍ IV, IM
...

Intubation
Extubation
سیکبٍسی
Conscious Sedation
ثیَْش کٌٌذُ ّبی گبصی

هَاسد تدَیض ٍ ػذم تدَیض
َّضجشی
.4هالحظبت ػوَهی ٍ
دًذاًپضضکی دس دسهبى کَدکبى
ثب ًیبصّبی خبظ دسهبى
تؼشیف اپیذهیَلَطی،
اتیَلَطی
کَدکبى هجتال ثِ سٌذسٍم
Down

کَدکبى هجتال ثِ فلح هغضی
ػقت هبًذگی ّبی رٌّی
ًبسسبیی ّبی یبدگیشی
کَدکبى هجتال ثِ ّوَفیلی
کَدکبى هجتال ثِ ثیوبسی
ّبی قلجی اکتسبثی ٍ یب
هبدسصادی
کَدکبى هجتال ثِ لَسوی
تَهَسّبیSolid
لٌفَم ّب
پیًَذ هغض استخَاى
ایذص ٍ ّپبتیت
 -5غذهبت ًبضی اص ضشثِ ثِ
دّبى ٍ دًذاى کَدکبى سا ثذاًذ:
تؼشیف ،طجقِ ثٌذی،
اتیَلَطی ،اپیذهیَلَطی ٍ
پیطگیشی
هؼبیٌِ ،تطخیع ،طشح
دسهبى ٍ پیص آگْی
ضکستگی ّبی تبج ،سیطِ ٍ
تبج سیطِ دًذاى ّب
ضبیؼبت ٍ Luxation
Avulsion

غذهبت ٍاسدُ ثِ استخَاى
ّبی ًگْذاسًذُ دًذاى ّب ٍ
3
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هخبط دّبى
ضشثِ ٍاسدُ ثِ دًذاى ّبی
ضیشی ٍ ػَاسؼ آى سٍی
دًذاى ّبی دائوی خبًطیي
ضًَذُ
اسپلیٌت ّبی دًذاًی ٍ
دسهبى فَسی ضشثِ ّب
دسهبى ضکستگی ّبی
دًذاًی
 .6دًذاًپضضکی اختوبػی سا
تَضیح دّذ:
تؼشیف ٍ اّذاف
سطَح هختلف پیطگیشی
)اٍل ،دٍم ٍ سَم(
ضٌبسبیی گشٍُ ّبی دس خطش
اثتال ثِ ثیوبسی ّبی دّبى ٍ
دًذاى
2سبل ً -یبصّبی کَدکبى
0
ًیبصّبی دًذاًپضضکی ثبلغیي
ٍ صًبى دس دٍساى ثبسداسی ٍ
ضیشدّی
آضٌبیی ثب سیستن ّبی
ثْذاضتی دسهبًی ایشاى ٍ سبیش
کطَسّب
آضٌبیی ثب سبصهبى ثْذاضت
خْبًی
اغَلP.H.C
طشح ادغبم ثْذاضت دّبى دس
سیستنP.H.C
افضٍدى فلَسایذ ثِ آة
آضبهیذًیً ،وک ،ضیش
استفبدُ اص هسذٍد کٌٌذُ ّبی
ضیبس دًذاى
هذیشیت دس ثْذاضت دّبى ٍ
دًذاى
هجبًی اپیذهیَلَطیک
سًٍذ چگًَگی حل هطکالت
ثْذاضتی
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سمیىبر در گريٌ َبی کًچک

ريش تذریس

 درصذ ومرٌ آزمًن12  درصذ تکبلیف کالسی ي22
1 Pediatric dentistry, Nowak - last edition

وحًٌ ومرٌ دَی
مىببغ آمًزشی

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