طرح دوره دندانپزشکی کودکان عملی  – 3دانشگاه علوم پزشکی ایالم
بسمه تعالی
معرفی درس :دندانپزشکی کودکان عملی 3
نیمسال:دوم 9۷-98
دانشکده :دندانپزشکی
*گروه آموزشی :دندانپزشکی کودکان
*نام وشماره درس :دندانپزشکی کودکان عملی 3
*رشته و مقطع تحصیلی :دندانپزشکی عمومی -دکترای حرفه ای
*روز و ساعت برگزاری :یکشنبه و دوشنبه و سه شنبه و چهارشنبه ساعت 1۲-9
*محل برگزاری :دانشکده دندانپزشکی
*تعداد و نوع واحد :دو واحد عملی
* دروس پیش نیاز :دندانپزشکی کودکان عملی  ۲و دندانپزشکی کودکان نظری 1
*آدرس دفتر :خیابان آیت هللا حیدری -دانشکده دندانپزشکی
*آدرس matmir_sh@medilam,.com : Email
*نام مسوول درس(استاد) :دکتر شکیبا مت میر
*تلفن وروزهای تماس091۲۷98۲38۲ :

* هدف کلی درس :در پایان دوره فراگیر باید بتواند پرونده بیمار را به
طور کامل تکمیل نموده و طرح درمان مناسب را ارائه دهد .همچنین درمان
دندان های شیری کودکان مانند درمان های پالپ (پالپوتومی و پالپکتومی)،
ترمیمی (ترمیم آمالگام و کامپوزیت) و کشیدن را به درستی انجام دهد و
درمان های پیشگیرانه دندان های دائمی و فلورایدتراپی را به درستی انجام
دهد.
*اهداف اختصاصی یا جزیي درس:
 .1در پایان دوره فراگیر باید بتواند پرونده بیمار را به طور کامل
تکمیل نموده و طرح درمان مناسب را ارائه دهد.
 .۲در پایان دوره فراگیر باید بتواند درمان های پالپ (پالپوتومی و
پالپکتومی) ،ترمیمی (ترمیم آمالگام و کامپوزیت) و کشیدن دندان های شیری
را به درستی انجام دهد.
 .3در پایان دوره فراگیر باید بتواند درمان های پیشگیرانه دندان های
دائمی و فلورایدتراپی را به درستی انجام دهد.
 .4روش های کنترل رفناری کودکان را به طور مناسب به کار ببرند.
*وظایف دانشجویان( :تكالیف دانشجو در طول ترم) :
 .1دانشجو باید بتواند در امتحان ورود به بخش به بیش از نصف سواالت پاسخ
صحیح دهد.
 .۲حضور به موقع و منظم در بخش داشته باشد.
 .3به ازاء یک جلسه غیبت غیر مجاز در بخش عملی  ۲نمره از نمرره نهرایی
دانشجو کسر خواهد شد.
 -4به ازاء یک جلسه غیبت موجه و در صورت اطالع گروه از قبرل و بره شرر
جبران روز نیامده مجاز می باشد.
*منابع اصلی درس
1. Dentistry for child and adolescent: Pinkham
2. Dentistry for child and adolescent: McDonald
*روش تدریس+وسایل كمك آموزشي مورد استفاده:
حضور بر بالین بیمار و دانشجو همراه با demonstration
* روشها و زمان سنجش و ارزشیابي دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیا بی
امتحانات از لحاظ نحوه طراحي سوال –بارم بندي -زمان امتحانات
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هفته اول بخش
در طول ترم
هفته آخر بخش

ساعت

مقررات درس و انتظارات از دانشجويان
دانشجو باید:
 .1در تمام روز های بخش بدون تاخیر حضور یابد.
 .۲کارهای عملی را به درستی انجام دهد.
 .3آمادگی الزم برای ارزشیابی ابتدا و انتهای ترم را داشته باشد.

جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی کودکان عملی 3

هفته اول
هفته دوم
هفته سوم
هفته چهارم
هفته پنجم
هفته ششم
هفته هفتم
هفته هشتم
هفته نهم
هفته دهم
هفته یازدهم
هفته دوازدهم
هفته سیزدهم
هفته چهاردهم
هفته پانزدهم
هفته شانزدهم
هفته هفدهم

یکشنبه ()9-12
گروه 10-3
97/11/14
دکتر میرزابیگی
97/11/21
دکتر میرزابیگی
97/11/28
دکتر میرزابیگی
97/12/05
دکتر میرزابیگی
97/12/12
دکتر میرزابیگی
97/12/19
دکتر میرزابیگی
97/12/26
دکتر میرزابیگی
98/01/18
دکتر میرزابیگی
98/01/25
دکتر میرزابیگی
98/02/01
تعطیل
98/02/08
دکتر میرزابیگی
98/02/15
دکتر میرزابیگی
98/02/22
دکتر میرزابیگی
98/02/29
دکتر میرزابیگی
98/03/05
تعطیل
98/03/12
دکتر میرزابیگی
98/03/19
دکتر میرزابیگی

دوشنبه ()9-12
گروه 10-4
97/11/15
دکتر شفیع زاده
97/11/22
تعطیل
97/11/29
دکترشفیع زاده
97/12/06
دکترشفیع زاده
97/12/13
دکترشفیع زاده
97/12/20
دکترشفیع زاده
97/12/27
دکترشفیع زاده
98/01/19
دکترشفیع زاده
98/01/26
دکترشفیع زاده
98/02/02
دکترشفیع زاده
98/02/09
دکترشفیع زاده
98/02/16
دکترشفیع زاده
98/02/23
دکترشفیع زاده
98/02/30
دکترشفیع زاده
98/03/06
دکترشفیع زاده
98/03/13
دکترشفیع زاده
98/03/20
دکترشفیع زاده

۲

سه شنبه ()9-12
گروه 10-1
97/11/16
دکتر مت میر
97/11/23
دکترمت میر
97/11/30
دکترمت میر
97/12/07
دکترمت میر
97/12/14
دکترمت میر
97/12/21
دکترمت میر
97/12/28
دکترمت میر
98/01/20
دکترمت میر
98/01/27
دکترمیرزابیگی
98/02/03
دکترمت میر
98/02/10
دکترمت میر
98/02/17
دکترمت میر
98/02/24
دکترمت میر
98/02/31
دکترمت میر
98/03/07
دکترمت میر
98/03/14
تعطیل
98/03/21
دکترمت میر

نیمسال اول 98-97
چهارشنبه ()9-12
گروه 10-2
97/11/17
دکتر احمدیان
97/11/24
دکتر احمدیان
97/12/01
دکتر احمدیان
97/12/08
دکتر احمدیان
97/12/15
دکتر احمدیان
97/12/22
دکتر احمدیان
97/12/29
تعطیل
98/01/21
دکتر احمدیان
98/01/28
دکتر احمدیان
98/02/04
دکتر احمدیان
98/02/11
دکتر احمدیان
98/02/18
دکتر احمدیان
98/02/25
دکتر احمدیان
98/03/01
دکتر احمدیان
98/03/08
دکتر احمدیان
98/03/15
تعطیل
98/03/22
دکتر احمدیان

