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فرم طرح درس  :درمان کودکان با نیازهای خاص 2

اطالعات عمومی

نبم درس :درمان کودکان با نیازهای خاص 2

گروه :دًذاًپسضکی کَدکبى

پیص نیبز :درمان کودکان با نیازهای خاص 1

تعداد واحدٍ 2 :احذ ػولی(بیوبرستبًی -تحت بیَْضی)
رضته :دًذاًپسضکی کَدکبى

مقطع تحصیلی :دکتری تخػػی

سبل تحصیلی 1311-1311 :

نیمسبل :دٍم

مسئول درس:

مدرسین :دکتر زّرا بحرالؼلَهی – دکتر فبئسُ فتَحی -دکتر ًیلَفر حلَاًی-
دکتر سوبًِ سبالریبى -دکتر فبطوِ زارع بیذکی

مقدمه:
در ایي ٍاحذ ػولی دستیبراى تخػػی بب اًَاع درهبى ّبی دًذاًپسضکی تحت بیَْضی ػوَهی ٍ آرام بخطی آضٌب هی ضًَذ ٍ درهبى بیوبراى بب ًیبز ّبی خبظ را اًجبم هی
دٌّذ.
پیامدهای یادگیری (آنچه فراگیر در آینده شغلی ،در رابطه با این درس قراراست مورداستفاده قرار دهد):
درهبى کَدکبى بب ًیبز خبظ در اطبق ػول یب کلیٌیک
آهَزش رٍش ّبی پیطگیری از پَسیذگی
اًجبم درهبى ّبی دًذاًپسضکی تحت تجَیس دارٍ ّب آرام بخص
درهبى ػفًَت حبد دًذاًی بیوبراى تحت بیَْضی
اًجبم درهبى ّبی دًذاًپسضکی (کطیذى ،درهبى ّبی ترهیوی ٍ درهبى ّبی پبلپ) تحت بیَْضی ػوَهی
هذیریت ترٍهب در بیوبراى تحت بیَْضی ػوَهی
درهبى ّبی ارتَدًتیک پیطگیری

هدف کلی:
دستیبراى بتَاًٌذ پیطگیری تطخیع ٍ درهبى هطکالت دّبى ٍ دًذاى کَدکبى بب ًیبزّبی خبظ ٍ غیر قببل اًجبم درکلیٌیک دًذاًپسضکی را تحت بیَْضی در بیوبرستبى
اًجبم دٌّذ.
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عنبوین مورد

حیطه اهداف

فرصت هبی

روش ارزیببی

اهداف عینی

بحث

آموزضی

یبدگیری/فعبلیت

فراگیر

در پبیبى ایي دٍرُ

درهبى کَدکبى بب

ًگرضی/ػولکردی

دستیبر ببیذ بتَاًذ:

ًیبز خبظ در اطبق

مدرس/مدرسین

فراگیر

 -1هؼبیٌِ،
تطخیع ٍ درهبى
کَدکبى بب ًیبزّبی
خبظ در کلیٌیکی
ٍ یب اطبق ػول را
اًجبم دّذ.
 -2بػَرت ػولی
رٍش هٌبسب جْت
پیطگیری از برٍز
پَسیذگی ٍ بیوبری
ّبی لثِ بِ
کَدکبىٍ ،الذیي ٍ
هراقبیي بْذاضتی
را آهَزش دّذ.
 -3درهبًْبی
کلیٌیکی
دًذاًپسضکی تحت
تجَیس دارٍّبی آرام
بخص ٍ یب تحت
بیَْضی را اًجبم
دّذ.
-4درهبًْبی
پیطگیری ًظیر
فلَرایذ تراپی،
فیطَرسیالًت در
کلیٌیک ٍ یب تحت
بیَْضی را اًجبم
دّذ.
 -5درهبى پبلپ
دًذاًْبی ضیری ٍ
دائوی جَاى بب
تَجِ بِ هالحظبت
سیستویک تحت

ػول یب کلیٌیک
آهَزش رٍش ّبی
پیطگیری از
پَسیذگی
اًجبم درهبى ّبی
دًذاًپسضکی تحت

درهبى ّبی فَق
در اطبق ػول
تَسط دستیبر ٍ بب
کٌترل ٍ ًظبرت
استبد راٌّوب اًجبم
ضذُ ٍ تؼذاد
هَارد تَسط استبد
راٌّوب تؼییي هی
ضَد.

تجَیس دارٍ ّب آرام
بخص
درهبى ػفًَت حبد
دًذاًی بیوبراى
تحت بیَْضی
اًجبم درهبى ّبی
دًذاًپسضکی
(کطیذى ،درهبى
ّبی ترهیوی ٍ
درهبى ّبی پبلپ)
تحت بیَْضی
ػوَهی
هذیریت ترٍهب در
بیوبراى تحت
بیَْضی ػوَهی
درهبى ّبی
ارتَدًتیک
پیطگیری
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-ارزیببی ٍ ًورُ

اػضبی ّیئت

دّی درهبى ّب بر

ػلوی گرٍُ

رٍی هذل ّبی
آهَزضی
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بیَْضی را اًجبم
دّذ.
 -6ترهین دًذاًْبی
پَسیذُ ضیری ٍ
دائوی بب هَاد
ترهیوی بب رٍکص
ّبی استٌلس
استیل ٍ یب سبیر
رٍکص ّب را تحت
بیَْضی
اًجبم دّذ.
 -7دًذاًْبی
غیرقببل ترهیوی ٍ
ػفًَی ضیری یب
دائوی را تحت
بیَْضی در آٍرد.
 -8درهبى دًذاًْبی
غیرقببل ترهین ٍ
ػفًَی ضیری یب
دائوی تحت
بیَْضی را تَضیح
دّذ.
 -1درهبى غذهبت
ًبضی از ضربِ بِ
دًذاى ّب را تحت
بیَْضی اًجبم دّذ.
 -10درهبى
ارتَداًتیک
پیطگیری بب تَجِ
بِ ضرایط بیوبر را
اًجبم دّذ.

هٌببغ آهَزضی:

1Pediatric dentistry, Nowak - last edition
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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