
 

 

  

 

 

 جمهوري اسالمي ايران

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشكي
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 برنامه آموزشي دوره تخصصي 

 رشته دندانپزشكي کودکان
 

 

 

 

 

 

 2931سال : بازنگری



 

 

 :مقدمه
 

تر از سایر علوم پزشکی است، نیاز به جوانبا توجه به رشد سریع علوم بخصوص در رشته های تخصصی رشته دندانپزشکی، که 

تغییر نیازهای افراد جامعه و  -: ها با توجه بهاین بازنگری. ناپذیر استهای آموزشی امری اجتنابتجدیدنظر و بازنگری مستمر برنامه

دهان و دندان و همچنین های بوجود آمده در عرصه پیشگیری و ارائه خدمات سالمتی تغییرات و نوآوری -دندانپزشکان متخصص، 

التحصیالن و دستیاران سالهای اخیر رشته تخصصی دندانپزشکی های بعمل آمده از فارغها و نیازسنجینتایج بدست آمده از  بررسی

از طرفی دیگر برنامه راهبردی رشته که توسط کمیته راهبردی . کودکان، نیاز به بازنگری در برنامه آموزشی این رشته محرز گردید

های عملیاتی ، بازنگری برنامه آموزشی دوره تخصصی دندانپزشکی کودکان را در صدر برنامهدندانپزشکی کودکان تهیه گردیده است

 .کرده است و بر همین اساس برنامه بازنگری شده حاضر تهیه گردید تعیینو اجرائی خود 

زا و برطرف کردن نواقص آن و همچنین با توجه صالح موارد مشکلها و با توجه به تاکید بر ااین بازنگری بر پایه نتایج نیازسنجی

دبیر محترم شورای آموزش دندانپزشکی و تخصصی مبنی بر رعایت موارد و اصول زیر  2/25/77آ مورخ /289475/5به نامه شماره 

 .در برنامه درسی صورت گرفته است

خسته کننده بودن مطالب تکراری  -دروس علوم پایه و وابسته، جارائه نامطلوب  -حجم زیاد مطالب و ساعات زیاد درسی، ب -الف

عدم ماندگاری طوالنی مدت مطالب  -التحصیالن جدید، های فارغتغییر در اهداف حرفه -دروس علوم پایه و وابسته توسط اساتید، د

تعدد در تطبیق ساعات دروس دوره با نظام مشکالت م -برداری از آنها در درمان و آموزش بیماران، وعلوم پایه و وابسته و عدم بهره

 ... .ها وعضو کمیته بازنگری برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپزشکیواحدی دانشگاه

 :در این بازنگری برخی از تغییرات در قالب نیاز های واقعی بصورت زیر صورت گرفت

  واحدی ترمیطراحی برنامه آموزشی دوره به شکل سیستم. 

  ساعت از برنامه درسی  026کاهش)ساعات آموزشی دوره به منظور حذف موارد غیر ضروری و واقعی کردن برنامه کاهش حجم

 (.ساعت  ازدروس علوم پایه 06تخصصی و 

 ادغام و تلفیق محتوایی عمده دروس علوم پایه و وابسته بطور همزمان با دروس تخصصی. 

 لینیشروع زود هنگام برنامه های دروس تخصصی نظری و با. 



 

 

  های شناختی و بالینی دستیاران در قالب روش های نوین مطرح گردیده که منتهی به اندازه گیری نحوه ارزشیابی و آزمونارائه

در برنامه  2اعمال مباحث کوریکولوم پنهان.علمی و مناسب یادگیری دستیار شده ومی تواند منجر به یادگیری ماندگارتری شود

 .های نوین سنجش بالینی دستیارانشآموزشی با استفاده از رو

  افزایش تعداد واحدهای درسی بررسی مقاالت در مقایسه با سایر دروس در کوریکولوم بخاطرزمینه سازی به آموزش به روز و

 .ترغیب دستیاران به نوشتن مقاله که از نیاز های دانشگاه و کشور است

 :تعريف

دندانپزشکی است که رسالت آن پیشگیری، حفظ و ارتقاء سالمتی، تشخیص و های تخصصی دندانپزشکی کودکان یکی از دوره

عناوین و مطالب آموزشی در این رشته . باشد های دهان و دندان کودکان، نوجوانان سالم و افراد با نیازهای خاص میدرمان بیماری

تر و باالتر یادگیری زشکی ولی در سطح وسیعتخصصی، شامل موارد تدریس شده در در برنامه آموزشی دوره دکترای عمومی دندانپ

آمیز دوره دانشگاهی و شرکت در آزمون دانشنامه تخصصی که توسط مراجع ذیصالح وزارت در صورت اتمام موفقیت. خواهد بود

مه آموختگان به کسب گواهینامه تخصصی یا اخذ مدرک دانشنابهداشت، درمان و آموزش پزشکی طراحی و برگزار می شود، دانش

 . گردندتخصصی نائل می

 :هدف کلي

هدف از اجرای این برنامه آموزشی، تربیت متخصصین دندانپزشکی کودکان است که از نظر سطح آگاهی و دانش عمیق، میزان باور، 

ه خدمات های بالینی در حد استانداردهای ملی و جهانی بوده و در حیطه تخصص خود قادر به ارائای و مهارتاعتقاد و رفتار حرفه

 .پیشگیری و درمانی با کیفیت مطلوب و آموزش به سایر دانشجویان باشند

 :اهداف اختصاصي

 : های زیر باشندآموختگان دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان باید دارای توانمندیدانش

 دهان و دندان و پیشگیری از  در راستای حفظ و ارتقاء سالمت  دانش و توانایی آموزش بهداشت به کودک و نوجوانان جامعه

 . های دهان و دندان آنها باشندبیماری

 توانایی تشخیص و درمان . های دهان و دندان کودکان و نوجوانان سالم وافراد با نیازهای خاصدانش پیشگیری از بروز بیماری

 .دمشکالت دهان و دندان کودکان و نوجوانان سالم و افراد با نیازهای خاص را داشته باشن

  توانائی تشخیص و درمان مشکالت دهان و دندان تحت بیهوشی، برای کودکان خاصی که بطور معمول امکان برقراری ارتباط

 .با آنها وجود ندارد، را داشته باشند

                                              
1
:  Hidden Curriculum 



 

 

 مند توانایی انجام پژوهش در ارتباط با مسائل و مشکالت دهان و دندان کودکان و جامعه و همچنین توانایی ارائه آموزشی نظام

 .به دانشجویان دوره دکترای عمومی و پیشبرد علمی رشته خود را داشته باشند

 :ضرورت و اهمیت

 ایفای نقش در تأمین سالمتی به عنوان یک عامل اساسی در توسعه پایدار و متوازن جامعه. 

 ان با توجه به شیوع آنها، های دهان و دندان بخصوص پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانپیشگیری از ایجاد و بروز بیماری

 .های درمانی کشورارتقاء کیفیت زندگی و کاهش هزینه

 های دهان و دندان بویژه پوسیدگی دندان در کودکان و نوجوانان با توجه به اهمیت آن در تأمین، حفظ و درمان صحیح بیماری

 .ارتقاء سطح سالمت افراد جامعه

 علمی و تخصصی ضرورت آشنایی و اطالع از آخرین دستاوردهای. 

 درمانهای دندانپزشکی موارد خاص تحت بیهوشی در بیمارستان. 

 اهمیت انجام پژوهش و تولید علم در گسترش مرزهای دانش و استفاده مناسب از نتایج آنها. 

 :طول دوره

وزش دندانپزشکی نامه و مقررات شورای آمسال و به صورت تمام وقت طبق آیین 3طول دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان 

 .باشدو تخصصی می

 :شکل نظام آموزشي

ارائه دروس به شکل نظری، عملی، . باشدمی( نیمسال)نظام آموزشی دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان به صورت ترمی 

باشد و در عمده دروس عملی و کارگاهی تنظیم شده که در سه زمینه دروس علوم پایه، علوم وابسته و علوم تخصصی می -نظری

محتوایی و همزمان صورت گرفته به طوری که دستیاران، دروس دوره را از ابتدای  2تخصصی ادغام با دروسعلوم پایه و وابسته 

نمایند و دروس علوم پایه و وابسته همزمان و همراه دروس تخصصی جهت تعمیق آموزش دوره در گروه و بخش تخصصی آغاز می

هنگام دستیاران در گروه و بخش تخصصی دندانپزشکی کودکان  حسن دیگر این فرایند حضور زود. شوندارائه میو تسهیل یادگیری 

تر یادگیری و ارتباط بین مطالب و از حجم مطالب بیش از حد نیاز، کاهش و به مفاهیم عمیق 5و محیط اصلی آموزشی خود است

های آموزشی خود حضور سال دوره دستیاری بطور تمام وقت در محیط و بخش 3با این برنامه دستیاران در طول . شودپرداخته می

 خواهند داشت

                                              
 : Integration 
 
: Early Clinical Exposure 



 

 

 :ترکیب دروس

ای و بیمارستانی و دروس رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان شامل دروس علوم پایه مشترک و اختصاصی، علوم وابسته دانشکده

 :باشدتخصصی به ترتیب زیر می

 :دروس علوم پايه

عنوان زیرساخت علوم وابسته و تخصصی محسوب شده و هدف از ارائه آنها یادآوری، نوآموزی و تعمیق مباحثی است این دروس به 

 (.به برخی از آنها در دوره دکترای عمومی دندانپزشکی اشاره گردیده است)که در دوره تخصصی ارائه خواهند شد 

منظور از دروس مشترک، دروسی است . شوداختصاصی ارائه می مشترک و واحد بوده که به دو صورت 22دروس علوم پایه جمعاً 

شوند در حالی که دروس علوم پایه های تخصصی دندانپزشکی ارائه میکه همزمان و در یک محیط آموزشی برای همه رشته

 . شونداختصاصی همراه با دروس تخصصی رشته در قالب مباحث مربوط در درس تخصصی ارائه می

 :هدروس علوم وابست

گیری  های تخصصی دندانپزشکی پرداخته و دانش، خالقیت و تصمیماین دروس به بحث در مورد ارتباط علمی متقابل سایر رشته

های ها و پیشرفتها، محدودیتها، اولویتدهد به نحوی که دستیاران با شناخت تواناییتر را به دستیاران آموزش میصحیح و جامع

 .توانایی شرکت در کار تیمی را جهت ارائه درمان جامع به بیماران را کسب نمایندنوین در علوم مرتبط، 

 گردد و عمده دروس درون ای و بیمارستانی ارائه میواحد بوده که در دو بخش دانشکده 55دروس علوم وابسته جمعاً 

 .باشندن میای و به شکل ادغام یافته و همزمان با دروس تخصصی رشته دندانپزشکی کودکادانشکده

 :دروس علوم تخصصي

دروس تخصصی با هدف ارتقاء و تعمیق سطح دانش و آگاهی، ایجاد باور و مهارت کیفی مناسب در حیطه تخصص دندانپزشکی 

این دروس . باشندواحد از دروس برنامه آموزشی رشته تخصصی دندانپزشکی کودکان می 70شوند و جمعاً شامل کودکان ارائه می

 .د گروه آموزشی مربوطه ارائه و هدایت خواهند شدتوسط اساتی

 

  .واحد است  253جمع کل واحد های درسی دوره تخصصی رشته دندانپزشکی کودکان جمعاً 



 

 

 جدول دروس علوم پايه مشترك دوره تخصصي رشته دندانپزشكي کودکان( الف

س
در
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 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد

حد
وا

ع 
جم

 

 پيشنياز

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
کا

 

ي
ظر

ن
ي 

مل
ع

ي 
اه

رگ
کا

 
  2 22 - - 2 - - (2)آموزش پزشکی  2

  5 265 - - 5 - - (5)آموزش پزشکی  5

  EBD - - 5 - - 265 5روش تحقیق و  3

  2 22 - - 2 - - فتوگرافی بالینی 9

  2/6 59 - - 2/6 - - فوریت های پزشکی 2

  2 22 - - 2 - - ایقوانین پزشکی و اخالق حرفه 0

  2 22 - - 2 - - ماریب یمنیا و عفونت کنترل 8

  2 22 - - 2 - - مدیریت و حاکمیت بالینی 7

 - 5/9 384 - - 5/9 - - جمع

 دوره تخصصي رشته دندانپزشكي کودکانعلوم پايه اختصاصي جدول دروس ( ب

س
در

د 
ک

 

 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد

حد
وا

ع 
جم

 

 پيشنياز

ي
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  2/6 - - 4 - - 2/6 ایمنی شناسی 4

  2 - - 28 - - 2 تشریح کاربردی سر و گردن در کودکان 26

  2 - - 28 - - 2 رشد و تکامل سر و صورت 22

  2/6 - - 4 - - 2/6 ضایعات دهانی در کودکان 25

  2/6 - - 4 - - 2/6 فیزیولوژی و بیولوژی دهان 23

  2 22 - - 2 - - کاربرد لیزر در دندانپزشکی کودکان  29

  2 22 - - 2 - -                                                                                                                                                                                                              کارگاه تجویز منطقی داروها در دندانپزشکی کودکان 22

 - 5/5 602 - 16 2 - 5/4 جمع

 

  



 

 

 اي دوره تخصصي رشته دندانپزشكي کودکانجدول دروس علوم وابسته دانشكده (ج

س
در

د 
ک

 

 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد

حد
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  3 - - 22 - - 3 ارتودانتیکس نظری 20

  2 - 39 - - 2 - (2)ارتودانتیکس عملی  28

  2 - 39 - - 2 - (5)ارتودانتیکس عملی  27

  2 - 39 - - 2 - (3)ارتودانتیکس عملی  24

  2 - 39 - - 2 - (9)ارتودانتیکس عملی  56

  2 - 28 4 - 2/6 2/6 اندودانتیکس 52

  2/6 - 28 - - 2/6 - (2)بیماری های دهان و تشخیص  55

  2/6 - 28 - - 2/6 - (5)بیماری های دهان و تشخیص  53

  2 - 28 4 - 2/6 2/6 پریودانتیکس 59

  2 - 39 - - 2  جراحی دهان و فک و صورت 52

  2 - - 28 - - 2 (2)دندانپزشکی ترمیمی  50

  2 - 39 - - 2 - (5)دندانپزشکی ترمیمی  58

  2 - 28 4 - 2/6   2/6 رادیولوژی دندان و فک و صورت 57

  5 - - 39 - - 5 روان شناسی کودک 54

  2/6 - - 4 - - 2/6 ژنتیک وکاربرد تحقیقاتی در آن 36

 - 5/61 - 289 648 - 5/8 8 جمع

 جدول دروس علوم وابسته بيمارستاني دوره تخصصي رشته دندانپزشكي کودکان( د
س
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  2/6 - 28 - - 2/6 - بیهوشی و آرام بخشی 32

  2 - 28 4 - 2/6  2/6 پزشکی کودکان 35

  5 - 07 - - 5 - (2)درمان کودکان با نیازهای خاص  33

  5 - 07 - - 5 - (5)درمان کودکان با نیازهای خاص  39

 - 5/5 - 670 9 - 5 5/0 جمع



 

 

 دندانپزشكي کودکانجدول دروس اختصاصي دوره تخصصي رشته ( هـ

س
در

د 
ک

 

 نام درس

 ساعت آموزش تعداد و نوع واحد
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وا

ع 
جم

 
 پيشنياز

ي
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  5 - - 39- -  5 (2) ارائه مورد 32

  5 - - 39- -  5 (5) ارائه مورد 30

  5 - - 39- -  5 (3) ارائه مورد 38

  5 - - 39- -  5 (9) ارائه مورد 37

  5 - - 39- -  5 (2) بررسی مقاالت 34

  5 - - 39- -  5 (5) بررسی مقاالت 96

  3 - - 22- -  3 (3) بررسی مقاالت 92

  5 - - 39- -  5 (9) بررسی مقاالت 95

  2 - - 28- -  2 (2) بررسی مقاالت 93

  5 265 - - 5 - - (2)پایان نامه  99

  5 265 - - 5 - - (5)پایان نامه  92

  5 - 07 - - 5 - (3)پایان نامه  90

  5 265 - - 5 - - (9)پایان نامه  98

  5 265 - - 5 - - (2)پایان نامه  97

  2 22 - - 2- -  (2) دندانپزشکی اجتماعی در پژوهش 94

  5 22 39 - 2 2-  (5) دندانپزشکی اجتماعی در پژوهش 26

  3 - - 22- -  3 (2) دندانپزشکی کودکان نظری 22

  3 - - 22- -  3 (5) دندانپزشکی کودکان نظری 25

  5 - - 39- -  5 (3) دندانپزشکی کودکان نظری 23

  3 - - 22- -  3 (9) دندانپزشکی کودکان نظری 29

  5 - - 39- -  5 (2) دندانپزشکی کودکان نظری 22

  0 - 569 --  0-  (2) دندانپزشکی کودکان عملی 20

  7 - 585 --  7-  (5) دندانپزشکی کودکان عملی 28

  7 - 585 --  7-  (3) دندانپزشکی کودکان عملی 27

  0 - 569 --  0-  (9) دندانپزشکی کودکان عملی 24

  0 - 569 --  0-  (2) دندانپزشکی کودکان عملی 06

  5 - 07 --  5-  (0) دندانپزشکی کودکان عملی 02

  5 - 07 - - 5 - (2)دانشجویان مشارکت در آموزش  05

  5 - 07 - - 5 - (5)مشارکت در آموزش دانشجویان  03

  5 - 07 - - 5 - (3)مشارکت در آموزش دانشجویان  09

 - 81 560 6540 527 60 35 46 جمع

 



 

 

 کودکاندندانپزشكي دوره تخصصي رشته  چينش پيشنهادي دروس

       نيمسال اول  

 نوع ارائه درس واحدتعداد  نام درس ردیف

 نظری 2/6 ایمنی شناسی 2

 کارگاهی 2 2آموزش پزشکی  5

 نظری 2 تشریح کاربردی سر و گردن در کودکان 3

 عملی 0 2دندانپزشکی کودکان عملی  9

 نظری 3 2دندانپزشکی کودکان نظری  2

 نظری 5 روان شناسی کودک 0

 کارگاهی EBD 5روش تحقیق و  8

 کارگاهی 2 دندانپزشکی کودکان کاربرد لیزر در 7

 کارگاهی 2 ماریب یمنیکنترل عفونت و ا 4

 - 2/28 جمع
 

        نيمسال دوم 

 نوع ارائه درس تعداد واحد نام درس ردیف

 عملی  2 2ارتودانتیکس عملی  26

 نظری 3 ارتودانتیکس نظری  22

 کارگاهی 5 5آموزش پزشکی  25

 نظری 5 2بررسی مقاالت  23

 کارگاهی 5 2پایان نامه  29

 عملی 7 5دندانپزشکی کودکان عملی  22

 نظری 3 5دندانپزشکی کودکان نظری  20

 نظری 2/6 ژنتیک و کاربرد تحقیقاتی در آن 28

 کارگاهی 2 یفتوگرافی بالین 27

 کارگاهی 2 فوریت های پزشکی 24

 - 2/53 جمع

 

  



 

 

        نيمسال سوم 

 نوع ارائه درس واحدتعداد  نام درس ردیف

 نظری 5 2ارائه مورد  56

 عملی  2 5ارتودانتیکس عملی  52

 عملی -نظری 2 اندودانتیکس 55

 نظری 5 5بررسی مقاالت  53

 عملی  2/6 2های دهان و تشخیص بیماری 59

 عملی 2/6 بیهوشی و آرام بخشی  52

 کارگاهی 5 5پایان نامه  50

 عملی -نظری 2 پزشکی کودکان 58

 نظری  2 2دندانپزشکی ترمیمی  57

 عملی 7 3دندانپزشکی کودکان عملی  54

 نظری 5 3دندانپزشکی کودکان نظری  36

 عملی -نظری 2 رادیولوژی دندان و فک و صورت 32

 نظری 2 رشد و تکامل سر و صورت 35

 نظری 2/6 فیزیولوژی و بیولوژی دهان 33

 کارگاهی 2 ایقوانین پزشکی و اخالق حرفه  39

 کارگاهی 2 مدیریت و حاکمیت بالینی 32

 عملی 5 2مشارک در آموزش دانشجویان  30

 - 2/58 جمع

 

  



 

 

        نيمسال چهارم 

 نوع ارائه درس تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 5 5ارائه مورد  38

 عملی  2 3ارتودانتیکس عملی  37

 نظری 3 3بررسی مقاالت  34

 عملی  2/6 5های دهان و تشخیص بیماری 96

 عملی 5 3پایان نامه  92

 عملی -نظری 2 پریودانتیکس 95

 کارگاهی 2 2پژوهش در دندانپزشکی اجتماعی  93

 عملی 2 جراحی دهان و فک و صورت 99

 عملی 5 2درمان کودکان با نیازهای خاص  92

 عملی  2 5دندانپزشکی ترمیمی  90

 عملی 0 9عملی دندانپزشکی کودکان  98

 نظری 3 9دندانپزشکی کودکان نظری  97

 نظری 2/6 ضایعات دهانی در کودکان 94

 کارگاهی 2 کارگاه تجویز منطقی داروها در دندانپزشکی کودکان 26

 عملی 5 5مشارکت در آموزش دانشجویان  22

 - 58 جمع
 

       نيمسال پنجم 

 نوع ارائه درس تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 5 3ارائه مورد  25

 عملی  2 9ارتودانتیکس عملی  23

 نظری 5 9بررسی مقاالت  29

 کارگاهی 5 9پایان نامه  22

 عملی -کارگاهی 5 5پژوهش در دندانپزشکی اجتماعی  20

 عملی 5 5درمان کودکان با نیازهای خاص  28

 عملی 0 2دندانپزشکی کودکان عملی  27

 نظری 5 2نظری دندانپزشکی کودکان  24

 عملی 5 3مشارکت در آموزش دانشجویان  06

 - 52 جمع
 



 

 

       نيمسال ششم 

 نوع ارائه درس تعداد واحد نام درس ردیف

 نظری 5 9ارائه مورد  02

 نظری 2 2بررسی مقاالت  05

 کارگاهی 5 2پایان نامه  03

 عملی 5 0دندانپزشکی کودکان عملی  09

 - 8 جمع
 

  



 

 

  6: کد درس     (2)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 2: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 5)و ( 2)آموزش پزشکی  هدف از دروس: اهداف کلي

 .تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کارگاهی، پیش بالینی و بالینی در رسته تخصصی خود می باشدمشارکت در 

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 آموزش نهیدر زم یعلم ئتیه کینقش  .2

 یریادگی -یاددهی اصول .5

 یریادگی انواع .3

 سیتدر ندیفرآ یها مهارت .9

 استاد فیها و وظا یژگیو .2

 (Lesson Plan)درس   یطراح .0

 یآموزش اهداف .8

 یآموزش یمحتوا هیته اصول .7

 یسخنران متن .4

 پرسش و پاسخ متن .26

 کوچک یدر گروها آموزش .22

 یمختلف آموزش گروه یروشها .25

 یساز هینقش و شب یفایا .23

 کینیدر کل آموزش .29

 یکمک آموزش لیوسا .22

 هوشمند یها تخته .20

 نتیپاورپو هیته .28

  



 

 

  2: کد درس     (5)آموزش پزشکی   :نام درس

 ساعت 265: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 5: تعداد و نوع واحد

 (2)آموزش پزشکی : پیش نیاز و همزمان

سازی او جهت به منظور کسب توانمندی الزم توسط دستیار برای آماده( 5)و ( 2)هدف از دروس آموزش پزشکی : اهداف کلي

 .گاهی، پیش بالینی و بالینی در رسته تخصصی خود می باشدمشارکت در تدریس و ارزشیابی در دروس نظری، کار

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 یطرح درس اختصاص .2

 آن یدانشجو و روشها یابیارزش .5

 یا نهیچند گز سواالت .3

 یحیتشر سواالت .9

 یسواالت امتحان یبند سطح .2

 در هنگام کار یابیارز .0

 Dops یطراح .8

 OSCE امتحانات .7

 یشفاه آزمون .4

 سواالت لیو تحل هیتجز .26

 برنامه یابیارزش .22

25. Course Planning 

23. Log book 

29. Port folio 

 یریادگی یبر توانمند یمبتن دگاهید .22

20. Standard patent 

 در آموزش قیتلف .28

  



 

 

  4: کد درس     EBDروش تحقیق و   :نام درس

 ساعت 265: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 5: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 انتشار در یابی و مهارت آموزش حوزه در تحقیق هایش رو با آشنایی و علمی پژوهش بنیادهای از آگاهی کسب: اهداف کلي

 .پژوهش نتایج

 يادگیري -به همراه روش ياددهي EBD و تحقیق درس روش( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

ف
دي

ر
 

 يادگیري -ياددهيروش  عنوان محتواي آموزشي
 مدت آموزش 

 (ساعت)

2 
 دندانپزشکی در سوال طراحی و اصول شواهد بر مبتنی دندانپزشکی و تحقیق مبانی
 شواهد بر مبتنی

Problem oriented lecture 3 

 Problem oriented lecture 3 علمی منابع بر مروری 5

 0 کارگاهی دندانپزشکی در کاربردی و مهم و سایتهای جستجوگر موتورهای 3

 4 کار عملی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات علمی انواع منابع مدیریت افزارهای نرم با آشنایی 9

 3 تعاملی سخنرانی دندانپزشکی تحقیقات در مطالعات انواع 2

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، توصیفی مطالعات 0

 Problem oriented lecture 3 بیماری و سالمت گیری اندازه شاخصهای 8

 Problem oriented lecture 3 ارتباط گیری اندازه شاخصهای 7

 3 سخنرانی ای مشاهده -تحلیلی مطالعات اصول 4

 Problem oriented lecture 3 ای مداخله مطالعات 26

 3 سخنرانی مروری مطالعات 22

 Problem oriented lecture 3 تشخیصی تستهای ارزیابی 25

 Problem oriented lecture 3 علیت و خطاها 23

 Problem oriented lecture 0 توصیفی آمار مبانی 29

 Problem oriented lecture 0 فرض آزمون و برآورد 22

 3 سخنرانی نقادانه ارزیابی 20

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، مساله بیان و موضوع انتخاب و بندی اولویت 28

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پژوهش  در و اخالق تحقیق متغیرها و مدیریت و فرضیات اهداف، 27

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، پرسشنامه و ها داده آوری جمع روشهای 24

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، نمونه حجم محاسبه و گیری نمونه 56

 Problem oriented lecture 3 تورش – تحقیق خطاهای 52

 Problem oriented lecture 3 شدگی مخدوش – تحقیق و خطاهای برهمکنش 55

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، شاهدی -مورد مطالعات خاص همگروهی و مالحظات مطالعات خاص مالحظات 53

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، ای مداخله مطالعات خاص مالحظات 59

 3 کوچک گروههای در بحث سخنرانی، تشخیصی تستهای ارزیابی خاص مالحظات 52

 Problem oriented lecture 3 کیفی مطالعات 50

 Problem oriented lecture 0 دندانپزشکی در آماری آزمونهای کاربرد با آشنایی 58



 

 

  3: کد درس     فتوگرافی بالینی  :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره    کارگاهیواحد  2: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 .آن یساز رهیو ذخ یدندانپزشک مارانیاز ب یتخصص یفتوگراف هیو ته یعکاس نیبا انواع دورب ییآشنا: اهداف کلي

موارد اورژانس باید انجام شود دستیار به صورت مداوم باید نسبت به اقداماتی که در  :حداقل مهارت هاي عملي مورد انتظار 

های پزشکی برای این منظور در معرض دید قرار دادن فلوچارت درمان فوریت. مسلط باشد و بر روی بیمار استاندارد شده نشان بدهد

 .توسط دستیار الزامی است

 يادگیري -وگرافي بالیني کارگاهي به همراه روش ياددهيتدرس ف( عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

مدت 

 آموزش

 (جلسه)

 عنوان محتواي آموزشي يادگیري -روش ياددهي

ف
دي

ر
 

 کارگاهی 2
آشنایی با نحوه کاربرد دوربین و استفاده از و آشنایی با انواع دوربین های مناسب و استاندارد 

 تکیه گاه
2 

 5 آشنایی با انواع رترکتورها، آیینه ها و نحوه کاربرد آنها کارگاهی 2

 3 فتوگرافی پرتریت و پروفایل کارگاهی 2

 9 فتوگرافی خارج دهانی و داخل دهانی کارگاهی 2

 2 تهیه فتوگرافی از رادیوگرافی ها و کست ها کارگاهی 2

 0 آشنایی با تصاویر سه بعدی و تهیه آنها کارگاهی 2

 8 آشنایی با رفع مشکالت احتمالی در حین فتوگرافی در کارگاه و گروه کارگاهی 2

 7 (توسط اساتید گروه مربوطه) انجام تصاویر استاندارد در رشته تخصصی و نحوه تهیه و آنالیز آنها کارگاهی 3

 4 (توسط اساتید گروه مربوطه) انجام تصاویر سه بعدی و آنالیز آنها  کارگاهی 3

 26 گرافینحوه سوپرایمپوزیشن تصاویر فتوگرافی و رادیو کارگاهی 2

 22 (دو بعدی و سه بعدی)با ذخیره سازی تصاویرآشنایی  کارگاهی 2

 25 آشنایی با نرم افزارهای مرتبط با فتوگرافی و ویرایش تصاویر کارگاهی 2

 Power Point 23با  Slide Presentations کارگاهی 2

 :منابع اصلي درس

Mastering Digital Dental Photography    و کتابهای تخصصی هر رشته  5660سال 

 

  



 

 

  5: کد درس     فوریت های پزشکی  :نام درس

 ساعت 59: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 2/6: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

 Skill Labدر   یدندانپزشک یها کینیدر کل عیشا یپزشک یها تیو درمان موارد فور صیکسب مهارت جهت تشخ: اهداف کلي

 .آموزش یمدل ها یو با آموزش بر رو

 (:عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي

 ناتیو معا ها¬تیفور صیو تشخ یریشگیو نقش آن در پ یپزشک خچهینحوه گرفتن شرح حال، تار -2

 ها تیدر فور زاتیو تجه لیوسا -5

 یاریسطح هش راتیتغ ،یمشکالت تنفس ت،یحساس ادیاز د یشامل واکنش ها: و نحوه درمان آنها عیشا یها تیفور -3

 (CPR) یویر یقلب یایاح -9

 Circulation – Airway- Breathingدر ارتباط با  یمورد استفاده فور یها کیتکن -2

 یپزشک یها تیکاربرد داروها در فور -0

 ...(یسرم تراپ -قاتیتزر) یپزشک یها تیدر فور یکاربرد یمهارت ها -8

 امکانات مشترک موجود در دانشکده ایاورژانس موجود در بخش و  زاتیبا مواد و تجه ییآشنا -7

 

دهان و فک و  یجراح یگروه آموزش دیساعته بوده و آموزش توسط اسات 3به صورت کارگاه  یجلسات آموزش شودیم هیتوص* 

  .    شودارائه ( گروه طب اورژانس برگزار شود یبا همکار تواندیکه م)صورت 



 

 

  1: درسکد     قوانین پزشکی و اخالق حرفه ای  :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 2: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

ای آنان در قبال جامعه و حقوق قانونی بیمار و های پایه اخالق، تعهدات حرفهتوانمندسازی دستیاران در زمینه تئوری :اهداف کلي

گردد تا ص مسایل اخالقی در هنگام بروز، تجزیه و تحلیل آن در دستیاران تقویت میهای تشخیدر این دوره مهارت. همکاران

بتوانند با بکارگیری موازین اخالقی و حقوقی در محیط آموزشی و پژوهشی بعنوان استاد و محقق و همچنین در طی ارائه خدمات 

 .ترین تصمیم را اخذ کندبعنوان درمانگر شایسته
 

 يادگیري-به همراه روش ياددهي قوانین پزشکي و اخالق حرفه ايدرس ( ان محتواعنو)هاي آموزشي سرفصل

ف
دي

ر
 

 يادگیري -روش ياد دهي عنوان محتواي آموزشي
 مدت آموزش

*(جلسه)
 

 2 کارگاهی اخالق عمومی و کاربردی و کلیات پروفشنالیسم 2

 2 کارگاهی نوع دوستی و احترام، تعالی شغلی و عدالت 5

 2 کارگاهی درستکاری، وظیفه شناسیشرافت و  3

 2 کارگاهی تاریخچه و فلسفه اخالق، و اصول چهارگانه اخالق زیستی 9

 2 کارگاهی مکاتب و تئوریهای اخالقی 2

 2 کارگاهی ابزارهای تشخیصی در تصمیم گیری های اخالقی 0

 2 کارگاهی رضایت آگاهانه، برائت وتعیین ظرفیت تصمیم گیری جایگزین 8

 2 کارگاهی رازداری و حقیقت گویی 7

 2 کارگاهی ارتباط دندانپزشک با سایر اعضای کادر سالمت  4

 2 کارگاهی اصول مطب داری، ثبت اسناد پزشکی، ارتباط دندانپزشک با بیمار و همراهان  26

 2 کارگاهی آشنایی با نظام پزشکی، دندانپزشکی قانونی، مسوولیت، خطا و قصور پزشکی و حدود دیات 22

 2 کارگاهی آشنایی با تبعات صدور گواهی، مقررات دادگاه ها و نحوه دادرسی  25

 2 کارگاهی تعارض منافع 23

 2 کارگاهی اخالق در محیط های آموزشی 29

 2 کارگاهی فقه اسالمی، احادیث و ارتباط آن با اخالق در دندانپزشکی 22

 2 کارگاهی چالش های اخالق پزشکی 20

28 Integrated case presentation 2 ارائه مورد و مرور مقاالت 

 

 .هر جلسه معادل سه ساعت آموزش مي باشد* 

 :منابع
 2379، ترجمه ناهید حجازی، انتشارات حیان،  Wiliarm Dependerنظری بر کاربرد اخالق در درمان، تالیف : اخالق بالینی .2
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 ، ترجمه دکتر محمد ضرغام، ناشر برای فرداTreror Smithهای پزشکی، نویسنده اخالق در پژوهش .3
 2376الدین تابعی، ناشر دانشگاه علوم پزشکی شیراز، ای برای طبیبان، دکتر سید ضیاءطبیبانه .9



 

 

  7: کد درس    ایمنی بیمارکنترل عفونت و   :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 2: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

را در کلینیک های دندانپزشکی و بیمارستانی بدانند و آنها را اجراء  ماریب یمنیدستیاران روش ها و مهارت های ا: اهداف کلي

 .نمایند

 (:عنوان محتوا)آموزشيسرفصل هاي 

 ماریب یمنیا .2

  ماریب یمنیدر ا یانسان هایعامل تیاهم .5

 ماریو مراقبت ب یمنیو موثر در ا دهیچیپ هایستمیبا س ییآشنا .3

 موثر  هایمیو استفاده از ت لیتشک .9

 ندهیآ یاز خطرها یریجلوگ یدرس از اشتباهات گذشته برا .2

 یپزشک یخطرها تیریشناخت و مد .0

 یمنیبه منظور ارتقا ا تیفیارتقا ک هایروش .8

 با کارکنان و سرپرستان مارانیب شتریارتباط ب .7

 و کنترل عفونت یریشگیمراقبت، پ .4

 یعفون یهایماریدر ب یمنیا .26

 ییدارو یمنیو ارتقا ا شیافزا .22

 انتقال  یو راهها یدر دندانپزشک عیشا های عفونیمیکروبیولوژی بیماری .25

 داده شده هایآموزش یساز ادهیو پ یحضور در گروه آموزش* .23
 

 .کندیمباحث مربوط به گروه خود کار کرده و بحث م یبر رو اریهر دست یکار گروه در

 د،یبوده، توسط اسات یموارد آموزش یساز ادهیدر بخش با پ اریدست ینیاقدامات بال نیدر ح افتهیجلسه ادغام  2قسمت بصورت  نیا* 

 شده و در  نهینهاد اریدر دست ها، نکات آموزشیآموزش نیبا ا رودیانتظار م. شودیارائه م ینیو بال یلیتکم هایموزشآو  یابیارز

 . داد شود ریآنان تاث یابیکنترل و در ارز دیبعد توسط اسات یآموزش هایترم
 

از انتشارات سازمان بهداشت  Patient Safety Curriculum Guide, Multi-professional Editionدرس،  نیا درسنامه

 یدسترس قابل http://whqlibdoc.who.int/publications/2011/9789241501958_eng.pdf تیکه در سا باشدیم یجهان

  .باشدیم



 

 

  8: کد درس    مدیریت و حاکمیت بالینی  :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 2: تعداد و نوع واحد

 ندارد: پیش نیاز و همزمان

آشنا شده و  یابیو ارز تیریاعمال مد مار،یب یمنیخدمات، ا یتعال یازهایخدمات، ن تیفیک تیریمد یبا مدلها و ابزارها: اهداف کلي

 ینیخدمات بال تیاز جمله مدل حاکم تیفیک تیریمد یاستقرار مدلها و ابزارها قیخدمات سالمت دهان از طر تیفیبه لزوم بهبود ک

 .موارد را در عملکرد خود نشان بدهد نیاعتقاد داشته باشد و ا

انتظار می رود دستیار در پایان این واحد اعمال مدیریت خدمات بالینی را در حین : حداقل مهارت هاي عملي مورد انتظار 

 .ارئه خدمات سالمت دهان نشان بدهد و در ترم های باالتر تا حد نشان دادن آن به صورت خودکار ارتقا یابد

 يادگیري -درس مديريت و حاکمیت بالیني کارگاهي به همراه روش ياددهي( عنوان محتوا)وزشيسرفصل هاي آم

 مدت آموزش

 (جلسه)
 رديف عنوان محتواي آموزشي يادگیري -روش ياددهي

 2 کیفیت و سیستم های بهبود آن کارگاهی 2

 5 مدیریت کیفیت خدمات سالمت دهان کارگاهی 2

 3 بالینی و پیش نیازهاحاکمیت خدمات  کارگاهی 2

 9 مدلها و ابزارهای مدیریت کیفیت کارگاهی 2

 2 ایمنی بیمار کارگاهی 2

 0 اثر بخشی بالینی کارگاهی 2

 8 مفاهیم اثر بخشی بالینی و دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و ممیزی بالینی کارگاهی 2

 7 تعامل با بیماران، همراهان و جامعه کارگاهی 2

 4 آموزش و مهارت آموزی و مدیریت کارکنان کارگاهی 2

 26* بهبود کیفیت در خدمات رشته تخصصی کارگاهی 2

 22* ارزیابی میزان تحقق و نحوه اجرای اصول حاکمیت بالینی خدمات در رشته تخصصی کارگاهی 3
 

این جلسات آموزش های الزم این مورد در حین ارائه خدمات بالینی در رشته های تخصصی می باشد با این تفاوت که در * 

 .مدیریت حاکمیت خدمات بالینی توسط اساتید گروه ارائه شود

 دیبرنامه از د یابیبرنامه به صورت ارزش نیا یابینحوه ارزش. باشدیدانشکده م یدرس بر عهده معاون آموزش تخصص نیا تیریمد

آن همراه  جهیگروه انجام و نت ریهمه ساله توسط مد دیباشد که با یم یبه اهداف اختصاص یابیدست زانیدانشجو، استاد و م

  .دانشکده ارائه گردد یآموزش تخصص یبرنامه به شورا یارتقا اجرا یو راهکارها شنهادهایپ



 

 

  9: کد درس      ایمنی شناسی  :نام درس

 ساعت 4: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد نظری 2/6: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

دانش دستیاران در مورد اجزا و عملکرد سیستم ایمنی، واکنش های دفاعی، بیماری های سیستم ایمنی و کاربرد آنها  :هدف کلي

 .در حیطه علوم دندانپزشکی به منظور درک مطالب درسی خود افزایش یابد

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

سیستم ایمنی، ایمنی ذاتی و اکتسابی، ایمنی هومورال و سلوالر، سیستم اجزاء : آشنایی با کلیات ایمنی شناسی عمومی شامل .2

 ...کمپلمان، تنظیم پاسخ ایمنی، واکنش ازدیاد حساسیت، خود ایمنی و 

 آشنایی با ایمنی شناسی دهان و بزاق .5

 شناخت پاسخ های ایمنی پالپ دندان و بافت های پری آپیکال .3

 وان و بیماری های پریودنتالشناخت پاسخ های ایمنی موثر در تحلیل استخ .9

 شناخت پاسخ های ایمنی در برابر پالک و پوسیدگی دندان .2

 شناخت حساسیت های دارویی و ارتباط آنها با سیستم ایمنی .0

 های مربوطه بحث و پرسش و پاسخ در خصوص مباحث مورد عالقه دستیاران در حیطه تخصص .8

 

پوسیدگی و میکرو مبحث کتاب مکدونالد همراه با ارائه  26ی توام با فصل در ترم اول سال اول در سمینار تخصصپیشنهاد می شود 

 .شودارگانیسم های مختلف بیماری زا ارائه 

 

  



 

 

  60: کد درس   تشریح کاربردی سر و گردن در کودکان  :نام درس

 ساعت 28: ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

ای و آناتومی کاربردی ناحیه سر، صورت و گردن را به منظور یادگیری بهتر دروس دندانپزشکی دستیاران تشریح منطقه  :هدف کلي

 .کودکان بدانند

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 :شناخت تشریح منطقه ای و کاربردی

 حفره دهان 

 عضالت و اتصال آنها در دهان و ناحیه دور دهان 

 فکی ناحیه تحت 

 ناحیه زیر زبانی 

 ناحیه حلق 

 سینوس های فکی و پارانازال 

 غدد بزاقی 

 پوست و عضالت حالت دهنده صورت 

 عضالت جونده اصلی و فرعی 

 مفصل گیجگاهی فکی 

 حفره اربیت 

 عقده های لنفاوی و درناژ لنفاوی 

 اعصاب حسی و حرکتی ناحیه دهان و فک و صورت 

 عروق مهم ناحیه دهان و فک و صورت 

 فضاهای نیامی 

 استخوان های دهان و فک و صوت 

 دندان ها و استخوان آلوئول 



 

 

  66: کد درس    رشد و تکامل سر و صورت  :نام درس

 ساعت 28: ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 دهنده دهان و فک و صورت در را با های تشکیل بافتدستیاران ساختمان و چگونگی تشکیل، رشد و تکامل   :هدف کلي

 .دندانپزشکی کودکان بدانند

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 آشنایی با بافت شناسی جنین شناسی بافت نرم و سخت دهان و فک و صورت .2

 آشنایی با رشد و نمو جوانه دندانی .5

 ...درزهای استخوانی و  آشنایی با رشد و نمو ساختمان های تشریحی نظیر سینوس ها، .3

 آشنایی با رشد، نمو و تکامل سیستم عصبی عضالنی .9

 آشنایی با آنومالی های شایع دهان و فک و صورت شامل شکاف لب و کام و سندرم های شایع مربوطه .2

 

 .شوداین درس در ترم سوم همراه با سمینار اختالالت تکاملی کتاب مکدونالد و پینگهام ارائه پیشنهاد می شود 

 

  



 

 

  62: کد درس    ضایعات دهانی در کودکان  :نام درس

 ساعت 4: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد نظری 2/6: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 .های حفره دهان را بدانند دستیاران مبانی تشخیص میکروسکوپیک ضایعات بافت  :هدف کلي

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 (ترمیم زخم -فیبروز  -رشد سلولی)هیستوپاتولوژی ترمیم بافتی شناخت  .2

 شایع حفره دهان( Reactive)شناخت ضایعات واکنشی  .5

 (متاستاتیک -اولیه )شناخت ضایعات ننوپالستیک حفره دهان  .3

 (عفونی و غیرعفونی)شناخت ضایعات التهابی حفره دهان  .9

 انحفره ده( Developmental)شناخت ضایعات رشدی تکاملی  .2

 آشنایی با تفسیر میکروسکوپیک اسمیر تهیه شده از مخاط دهان .0

 

 .شود مربوطه ارائه ناریدهان و دندان کودکان در سم عیشا یدرس در ترم چهارم همراه با دروس تومور ها نیاپیشنهاد می شود 

  



 

 

  64: کد درس    فیزیولوژی و بیولوژی دهان  :نام درس

 ساعت 4: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد نظری 2/6: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

دستیاران فیزیولوژی و بیولوژی دهان و فک و صورت را به منظور درک عمیق و کامل تر سایر دروس تخصصی   :هدف کلي

 .دندانپزشکی کودکان بدانند

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 بافت های دندانآشنایی با روند تشکیل و مینرالیزاسیون  .2

 شناخت ترکیب شیمیایی بافت های دندان .5

 فیزیولوژی مینا، عاج، پالپ، سمنتوم و استخوان .3

 فیزیولوژی مخاط دهان، بزاق، جوانه های چشایی و عقده های لنفاوی .9

 فیزیولوژی مفصل گیجگاهی فکی و عضالت مرتبط با آن .2

 فیزیولوژی درد و کنترل آن .0

 (بلع، تکلم و تنفسمضغ، )فیزیولوژی اعمال دهان  .8

 فیزیولوژی رویش و تحلیل دندان .7

 شناخت مکانیسم تحلیل و بازسازی استخوان .4

 آشنایی با مکانیسم رفلکس عضالت .26

 آشنایی با نقش تغذیه، سن و هورمون ها در ساختمان دهان و دندان .22

 بیولوژی تشکیل و خصوصیات پالک دندانی و چگونگی پیشگیری از آن .25

 

 .ارائه شود نگهامیکودکان از کتب مکدونالد و پ یتخصص ناریسم یس در ترم سوم همراه با درس مورفولوژدر نیاپیشنهاد می شود 

 

  



 

 

  63: کد درس   کاربرد لیزر در دندانپزشکی کودکان  :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره    کارگاهیواحد  2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 .دستیاران دندانپزشکی کودکان با لیزر و کاربرد آن در دندانپزشکی کودکان آشنا باشند  :هدف کلي

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 آشنایی با کار با لیزر در دندانپزشکی کودکان

 

 .شودارائه ( سال اول) این درس در ترم اولپیشنهاد می شود 

 

  



 

 

  65: کد درس  دندانپزشکی کودکانکارگاه تجویز منطقی داروها در   :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 .دستیاران داروهای کاربردی در دندانپزشکی و داروهای رایج، اثرات و تداخل اثر آنها را در دندانپزشکی کودکان بدانند  :هدف کلي

 (عنوان محتوا) سرفصل هاي آموزشي

 :آشنایی با کلیات

  (اثرات توکسیک، ایدیوسنکرازی، ازدیاد حساسیت و )آشنایی با اثرات و عوارض جانبی داروها... 

 تداخل اثر داروها 

 تجویز داروها در دوران بارداری و شیردهی 

 آشنایی با اصول نسخه نویسی 

 شناخت مسکن ها و فارماکولوژی داروهای ضد درد در کودکان 

 (بخصوص در کودکان)اخت فارماکولوژی داروهای ضد التهاب استروئیدی و غیراستروئیدی شن 

  (ضد میکروب، ضد قارچ و ضد ویروس)شناخت انواع و نحوه تأثی آنتی بوتیک ها 

 شناخت آنتی هیستامین ها 

 شناخت داروهای بی حس کننده موضعی 

 شناخت داروهای موثر بر سیستم عصبی مرکزی و خودکار 

  داروهای بیهوشیشناخت 

 شناخت داروهای موثر بر میزان ترشح بزاق 

 آشنایی با اصول تأثیر داروهای موضعی در بیماری های پوست و مخاط 

 شناخت آنتی سپتیک های موضعی در دندانپزشکی 

 شناخت داروهای سرکوب کننده سیستم ایمنی در درمان بیماری های غیرسرطانی 

  معدنی در درمان بیماری های دهانآشنایی با نقش ویتامین ها و مواد 

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 
2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

 .منابع مورد نظر اساتید مدرس واحد .3

  .شودارائه ( 2)این درس در ترم چهارم توام با درس بیماران با نیاز های خاص درمانی پیشنهاد می شود 



 

 

  61: کد درس     ارتودانتیکس نظری  :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری 3: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

رشد و تکامل اکلوژن و  یها نهیکودکان در زم یدر ارتباط با دندانپزشک یارتودنس نیمتخصص یها دگاهید دانشجو،: هدف کلي

 .را بداند یبعد یها یاز بروز ناهنجار یریشگیبه منظور پ یدائم یریو ش یریش یدندان یها ستمیدر س یدندان یفک یدرمان ها

 :در پایان این دوره باید بتواند دستیار :ياختصاص اهداف

 .را بیان نماید یو درمان عادات دهان یریشگیپ ص،یتشخ .2

 .را توضیح دهد یو خلف یقدام تیکراس با درمان .5

 .و تکامل اکلوژن راتوضیح دهد رشد .3

 .را شرح دهد (Space Management) و نحوه مدیریت فضا مراحل .9

متحرک،  یارتودنس لیز وسابا استفاده ا Mixed Dentitionدر مرحله  یدندان یجزئ یها یو درمان ناهنجار صیبه تشخ قادر .2

 .متحرک باشد یو دستگاه ها کیومکانیب

 .فانکنشال را توضیح دهد یو دستگاه ها Beg یها کیتکن یمتحرک، اصول کل یساخت و کاربرد پالک ها مراحل .0

 .داده و فیلم رادیو گرافی ترسیم و آنالیز نماید حیرا توض یریشگیپ یو کاربرد آن در ارتدنس یسفالومتر .8

 .دهد حیاکستراکشن و مراحل انجام آن را توض سریال .7

ه پاسخ  خواهد اای، جور کردنی پیشترفته و تشریحی کوتاین درس ترکیبی از آزمون های چند گزینه سنجش :ارزشیابي نحوه

 .بود

  :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth.4th ed.2007. 

4. Garcia- Godoy.Primry Preventive Dentistry.7th ed.2009. 

5. Proffit. Contemporary orthodintics .4th ed.2007. 
 مدرس دیمورد نظر اسات یب ارتدنسکت .0

 

گروه  دیکودکان با دعوت از اسات یدندانپزشک یهاناریدوم سال اول همراه با سم مسالین از ینظر یدنسوارت درسپیشنهاد می شود 

 . شودارائه  یدنسوارت

  



 

 

  67-20: کد درس    (9)تا ( 2)ارتودانتیکس عملی   :نام درس

 ساعت 230: ساعت آموزشي در طول دوره  (واحد عملی 2هر ترم )عملی واحد  9: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

از  یریشگیرا به منظور پ یدائمو شیری دائمی  ،یریش یدندان یها ستمیدر س یدندان یها یدستیار درمان ناهنجار: هدف کلي

 .انجام دهد یبعد یها یبروز ناهنجار

  :بتواند دستیار بایددر پایان این دوره :  ياختصاص اهداف

 .تشکیل پرونده و تکمیل منظمات آن ازجمله دستور تهیه فتوگرافی وقالب گیری را انجام دهد نحوه .2

 .را انجام دهد یو خلف یقدام تیکراس با درمان .5

 .آن را انجام دهد زیرا توضیح و آنال یرادیو گرافی سفالومتر کاربرد .3

 .مورد نظر را بسازد Space Regainerفضانگهدار و .9

2. Space Supervision و مراحل آن را مدیریت نموده و انجام دهد. 

 .متحرک درمان نماید یوبا استفاده از دستگاه ها صیرا تشخ Mixed Dentitonدر مرحله  یدندان ییجز یها یناهنجار .0

 .در کودکان را بسازد نیرشد فک تیمتحرک جهت کنترل و هدا یها پالک .8

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth.4th ed.2007. 

4. Proffit. Contemporary orthodintics .4th ed.2007. 

 مدرس دیمورد نظر اسات یارتدنس کتب .2

 

در  یدر پ یپ درس بطور منظم و نیا. گرددشروع به ارائه ( سال اول) از ترم دومپیشنهاد می شود  :دانشکده هر طیبسته به شرا

کودکان ارائه  ای یهمچنین در ترم اول سال سوم در بخش ارتودنس یگروه ارتودنس دیبا دعوت از اسات. بعد ارائه خواهد شد  یترمها

 .     شود یم نییدو گروه تع یتخصص یبا توافق سر پرست ها یعمل یارتدنس یمحل آموزش واحد ها. گردد

  



 

 

  26: کد درس      اندودانتیکس  :نام درس

 ساعت 50: ساعت آموزشي در طول دوره (عملیواحد  2/6واحد نظری،  2/6)عملی  -واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

جوان کودکان  یو دائم یریش یرا در ارتباط با درمان پالپ دندانها کسیاندودانت نیمتخصص یها دگاهیدستیاران د: هدف کلي

 .بدانند و هرکدام از درمان های پالپ دندانهای دائمی جوان با عدم تکامل ریشه را بتوانندانجام دهند

 :بتواند در پایان این دوره دستیار باید:  ياختصاص اهداف

 .را بداند کسیدر علم اندودانت یکینیو کل یکیپاتولوژ دگاهیو کنترل آن از د التهاب .2

 . دینما انیرابتواند ب کسیو کنترل آن در اندودانت درد .5

و  Apexogenesis کسیاندودنت دگاهیجوان با آپکس باز از د یدائم یدر درمان پالپ دندان ها دیجد یو روش ها نظرات .3

Apexification  دهد حیرا توض. 

 .دهد حیرا توض دهیضربه د یدندان ها کیاندودانت درمان .9

 .دهد حیو پرکردن کانال دندان ها را توض یآماده ساز دیجد یها روش .2

 .کند یپالپوتوم دیرا با  روش ها و مواد جد افتهیبا آپکس تکامل ن یاقل دو دندان دائم حد .0

 .آماده و پر کند دیبا آپکس باز را با روش ها و مواد جد یاقل کانال دو دندان دائم حد .8

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Traumatic Injuries to the Teeth. J.O.Andreasen, F.M. Andreasen, L. Andersson.4th ed.2007. 

 

 .شودارائه  اسنیفصل مربوطه از کتاب اندر یتخصص ناریواحد در سم 2/6ترم سوم به شکل این درس در شود پیشنهاد می

 .مشترکا ارائه خواهد شد ایاطفال  ایدر بخش اندو  زین یواحد عمل 2/6

 

  



 

 

  22 -24: کد درس      (5)و ( 2)بیماریهای دهان و تشخیص   :نام درس

 ساعت 39: ساعت آموزشي در طول دوره     (واحد 2/6هر ترم )واحد عملی  2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

کودکان را بدانند و  یدر ارتباط با دندانپزشک صیدهان و تشخ یها یماریب نیمتخصص یها دگاهیدستیاران بایدد  :هدف کلي

 .دهند صیتشخ ماریب نیدهان و دندان آنها را در بال یها یماریسالمت و ب

 :بتواند در پایان این دوره دستیار باید:  ياختصاص اهداف

 .را توضیح دهد ینیبال نهیمعا یو روش ها اصول .2

 .و اصول مشاوره را شرح دهد عاتیضا فیتوص روش .5

 .را بداند یشگاهیآزما جیرا یتست ها ریدرخواست و تفس موارد .3

 .دهد حیدر کودکان را توض یدهان میبا عال کیستمیس یها یماریب .9

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Little, D.A. Falace, et al. Dental management of the compromised patients. 7th e d. 2008. 

 

واحد در  2/6 ،صیدهان و تشخ یهایماریگروه ب دیگروه کودکان  با دعوت از اسات یتخصص ینارهایبا سم همزمانپیشنهاد می شود 

 .شودارائه  9ترم  در هایماریواحد آن در بخش مشترک با ب 2/6ترم سوم و 

  



 

 

  23: کد درس      پریودانتیکس  :نام درس

 ساعت 50: ساعت آموزشي در طول دوره (واحد عملی 2/6واحد نظری،  2/6)عملی  -واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 (5)ارائه مورد : پیش نیاز و همزمان

مربوطه  یکودکان بدانند و موارد درمانها یرا در ارتباط با دندانپزشک کسیودانتیپر نیمتخصص یهادگاهیباید د دستیار  :هدف کلي

 .را انجام دهند

    :بتواند در پایان این دوره دستیار باید: ياختصاص اهداف

 .دهد حیرا توض ودنتالینسوج پر یماریسالمت و ب حالت .2

 .در کودکان و نوجوانان را بداند ودنتالیپر عیشا یها یماریب .5

 .دینما انیمربوطه را ب کیولوژیدمیو مطالعات اپ ودنتالیپر یها شاخص .3

 .نهفته را شرح دهد یاکسپوز کردن دندان ها نحوه .9

 .را بداند والیموکوژنژ یها یجراح زیو موارد تجو اصول .2

 .داده و انجام دهند حیرا توض یو فرنوتوم یو نحوه عمل فرنکتوف زیموارد تجو اصول، .0

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A.  Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

 .ویمدرس پر دیکتب ومقاالت مورد نظر اسات .3

 

بخش  آن مشترک در دو یواحد عمل 2/6ارائه و  ودونتالیلثه و پر یها یماریدر قالب ب 9یا  3 در ترم ینظر پریوپیشنهاد می شود 

 .شودو اطفال ارائه  ویپر

  



 

 

  25: کد درس    جراحی دهان و فک و صورت  :نام درس

 ساعت 39: ساعت آموزشي در طول دوره     عملیواحد  2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

اعمال  کودکان را بداند و یدهان و فک و صورت در ارتباط با دندانپزشک یجراح نیمتخصص یهادگاهیدستیار باید د: هدف کلي

 .جراحی مربوطه را انجام دهد

  :بتواند پایان این دوره دستیار باید در :ياختصاص اهداف

 .را در کودکان بداند یبا منشا دندان میمشاهده و نحوه کنترل و درمان عفونت حاد و وخ .2

 .را انجام دهد( Supernumerary) یدندان اضاف یها یجراح .5

 .را انجام دهد لوزهیآنک یدندان ها یو کمک در انجام جراح مشاوره .3

 .ها راانجام دهد ستیک یو کمک در انجام جراح مشاهده .9

 .را انجام دهد یطیژآنت سال مح یتومورها یو کمک در انجام جراح مشاهده .2

 .را انجام دهد یوپسیو نحوه انجام ب مشاوره .0

 .فرنوم را انجام دهد یو کمک در جراح مشاهده .8

 .را بداند لیو کند یفک یها یدرمان شکستگ هنحو .7

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed.2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence.4th Ed, 2005. 

3. Malamed S.F.Medical emergency in the Dental office.6 Th ed. 2007. 

 .جراحی دهان و فک و صورتمدرس گروه  دیو مقاالت مورد نظر اسات کتب .9
 

دهان و فک و صورت همچنین در  یگروه جراح دیگروه کودکان با دعوت از اسات یتخصص ینارهایهمزمان با سمپیشنهاد می شود 

گروه در ترم سوم یا  هر دو ءحسب امکانات و توافق اعضا بخش جراحی فک و دهان و صورت و بخش دندانپزشکی کودکان بر

 .شودچهارم ارائه 

  



 

 

  21: کد درس     (2)دندانپزشکی ترمیمی   :نام درس

 ساعت 28: ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 یها میکودکان بداند وترم یتاج دندانها میرا در ارتباط با ترم یمیترم یدندانپزشک نیمتخصص یها دگاهیباید د دستیار  :هدف کلي

 کودکان را انجام دهند یمورد نظر در دندانها دیجد

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 حفره را بداند هیته دیجد اصول. 

 را بشناسد ریهمرنگ دندان به قرار ز یمیترم دیجد مواد: 

 یخود سخت شونده و نور دیجد یها تیکامپوز. 

 مواد چسبنده به عاج  دیجد یها نسل. 

 را بداند جیبر لندیساخت مر نحوه. 

 دهد حیرا توض یینایم یها یناقص و بد شکل ینایبا م یتاج دندان ها میترم یها روش. 

 ناقص را بداند ینایبا م یکننده در دندان ها میمواد ترم کاربرد. 

 را بداند ینیو رز ینیچ یها نگیسیو کاربرد ف اصول. 

 دهد حیبا پالپ زنده را توض یکردن دندان ها دیسف یها روش. 

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

 .یمیس از گروه ترمرمد دیو منابع مورد نظر اسات کتب .3

 

 .شودارائه  یمیترم یگروه دندانپزشک دیدر ترم سوم با دعوت از اسات این درسپیشنهاد می شود 

  



 

 

  27: کد درس     (5)دندانپزشکی ترمیمی   :نام درس

 ساعت 39: ساعت آموزشي در طول دوره     واحد عملی 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 یهامیترم کودکان بداند و یتاج دندانها میرا در ارتباط با ترم یمیترم یدندانپزشک نیمتخصص یهادگاهیباید د دستیار  :هدف کلي

 .کودکان را انجام دهند یمورد نظر در دندانها دیجد

  :مهارت های عملی زیر را بدست آورد بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 و مشکل را بداند دهیچیپ یها میحفرات ترم هیته دیجد اصول. 

 را بشناسد ریهمرنگ دندان به قرار ز یمیترم دیجد مواد: 

 یخود سخت شونده و نور دیجد یها تیکامپوز. 

 مواد چسبنده به عاج  دیجد یها نسل. 

 را بداند جیبر لندیساخت مر نحوه. 

 دده حیرا توض یینایم یها یناقص و بد شکل ینایبا م یتاج دندان ها میترم یها روش. 

 ناقص را بداند ینایبا م یکننده در دندان ها میمواد ترم کاربرد. 

 را بداند ینیو رز ینیچ یها نگیسیو کاربرد ف اصول. 

 دهد حیبا پالپ زنده را توض یکردن دندان ها دیسف یها روش. 

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

 .یمیس از گروه ترمرمد دیو منابع مورد نظر اسات کتب .3

 

 .شودارائه  یمیترم یگروه دندانپزشک دیبا دعوت از اسات چهارمدر ترم  این درسمی شود پیشنهاد 

  



 

 

  28: کد درس    رادیولوژی دندان و فک و صورت  :نام درس

 ساعت 50: ساعت آموزشي در طول دوره (واحد عملی 2/6واحد نظری،  2/6)عملی  -واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

کودکان را بداند وبتواند  یدندان و فک و صورت در ارتباط با دندانپزشک یولوژیراد نیمتخصص یها دگاهید دستیار باید،  :هدف کلي

 .رادیوگرافی های اختصاصی برای دهان و دندان کودکان را انجام دهد

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .توضیح دهد یولوژیو مراحل حفاظت در برابر اشعه را در راد چگونگی .2

 .را شرح دهد یولوژیعفونت در راد کنترل .5

 .دهد حیو لندمارک ها را توض ونیزاسیلوکال ،یداخل دهان یوگرافیراد یها کیتکن سهیو مقا کاربرد .3

پارانازال و  یها نوسی، س T.M.J ،یسفالومتر ک،یپانورام) کیآناتوم یو لندمارک ها یمختلف خارج دهان یها کیتکن کاربرد .9

 .را شرح دهد( جمجمه

آشنائی (یهسته ا پزشکی – Sonography-MRI-CT Scan- Digital Imaging) یربرداریتصو یاختصاص یها کیباتکن .2

 .کامل داشته باشد

 .دهد حیدهان و فک و صورت را توض عاتیانواع ضا کیوگرافیراد یو الگوها ریتفس اصول .0

 :نماید ریرا تفس آنها و هیهای رادیوگرافی زیر را ته لمیخاص ف یازهایو با ن یعیکودکان و نوجوانان طب برای .8

 اکلوزال ، کالیآپ یپر نگ،یو تیبا ،OPGمرخیرخ و ن ی، سفالومتر. 

 .را انجام دهد( Buccal Object Rule) ونیزاسیلوکال یها کیتکن .7

 .متعاقب تروما به دهان و دندان را بداند مارانیدر ب یوگرافیراد ریو تفس هیته نحوه .4

الزم در کودکان خرد سال و نوجوانان آسیب دیده به دلیل تروما را انجام  یوگرافیراد لمیتفسیر ف مراحل کامل گرفتن، تهیه و .26

 .دهد

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th ed, 2005. 

 .یولوژیمدرس این درس از گروه راد دیمورد نظر اسات منابع .3

 ریبا سا( بسته به شرایط قابل اجرا در هر دانشکده) از ترم سوم همچنین مشترک ناریقالب سم در ینظر یولوژیرادپیشنهاد می شود 

 .شودبطور مشترک ارائه  یلوژویآن در بخش راد یواحد عمل 2/6و  شودرشته ها ارائه 



 

 

  29: کد درس     روانشناسی کودک  :نام درس

 ساعت 39: ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری 5: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 .را بداند یدر کنترل رفتار کودکان در دندانپزشک ییکودک به منظور کسب توانا یدستیار اصول روان شناس  :هدف کلي

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .دهد حیکودک را توض جاناتیتحول ه انیجر .2

 .کودک را شرح دهد یو رفتار یعاطف مشکالت .5

 .دهد حیکودک را توض یروان بهداشت .3

 .دینما انیرابطه با کودک را ب جادیا یهاروش .9

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

 

 .شودرشته ارائه  دیو مکدونالد با دعوت از اسات نگهامیکتب پ یکنترل رفتار نارهاییدر قالب سم اولترم  درپیشنهاد می شود 

  



 

 

  40: کد درس    تحقیقاتی در آن ژنتیک و کاربرد  :نام درس

 ساعت 4: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد نظری 2/6: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

طرح  هیته ص،یتشخ ،یریشگیدروس تخصصی خود و کمک در پ تعمیق بیشتر را به منظور کیعلم ژنت یمبان دستیار،  :هدف کلي

 .کودکان بداند یمرتبط با دندانپزشک مارانیدرمان و درمان ب

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .دهد حیرا توض کیو اصول ژنت مقدمه .2

 .فاکتوریال را شرح دهد یو مولت کیژن یپل ک،یتوارث منوژن نحوه .5

 .دینما انیرا ب کیبر ژنت طیمح ریتاث .3

 .دهد حیو نحوه توارث آنها را توض یدندان یاکلوژن، اختالالت تکامل ودنتال،یپر یها یماریدندان، ب یدگیپوس کیژنت یمبان .9

 .آشنا باشد کیدر علم ژنت دیجد یاصول و مبان با .2

 : منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

 نتیکژ مورد نظر مدرسین درس  منابع .3

 

 کیگروه ژنت دیکودکان با دعوت از اسات یدندانپزشک ناریمباحث سم یاین درس در ترم دوم یا سوم سال اول در طپیشنهاد می شود 

 .شودارائه 

 

 

  



 

 

  46: کد درس     بیهوشی و آرام بخشی  :نام درس

 ساعت 28: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد عملی 2/6: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

و بعد از  نیو کنترل قبل، ح یهوشیب یکودک برا یدر آماده ساز ییبه منظور کسب توانا یو آرام بخش یهوشیاصول ب  :هدف کلي

 .کودکان را بداند یدر دندانپزشک یعمل جراح

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .نشان دهد یمراحل مختلف آن را بصورت عمل و یویر یقلب یایاح .2

 .را بشناسد یهوشیمورد مصرف در ب یداروها .5

 .را انجام دهد یهوشیمراحل اجرائ  ب یعمل بصورت .3

 .را بداند یحاد پس از جراح درد .9

 .انجام دهد یرا بصورت عمل یدرمان سرم .2

 .را بداند یبعد از عمل جراح یها مراقبت .0

 .معده را بداند ونیراسیآسپ .8

 .را بداند یقبل از عمل جراح یابیارز .7

 .کودکان را بداند یدندانپزشک کینیدر کل ازاورژانسیمورد ن یداروها .4

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th ed, 2005. 

 مدرس دیمورد نظر اسات منابع .3

 

 .طی کندبا حضور در اطاق عمل دانشکده یا بیمارستان این دوره را  سومترم  دستیار درپیشنهاد می شود 

 

  



 

 

  42: کد درس      پزشکی کودکان  :نام درس

 ساعت 50: ساعت آموزشي در طول دوره (واحد بیمارستانی 2/6واحد نظری،  2/6)عملی  -واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

از مشکالت دهان  یریشگیدرمان و پ ص،یکودکان به منظور تشخ عیشا یها یماریو شناخت ب یسالمت یشاخص ها  :هدف کلي

 .و دندان کودکان را بداند

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .دهد حیتوض یسالمت یرشد و تکامل کودک و نوجوان را در ارتباط با شاخص ها اتیکل .2

 .دهد حیکودکان را توض ونیناسیواکس .5

 .را شرح دهد یدر دروان کودک ریواگ یها یماریب .3

 .دینما انیدر کودکان و نوجوانان را ب یغدد مترشحه داخل عیشا اختالالت .9

 .دارند را بداند یکه تظاهرات دهان ییها یماریب ژهیکودکان به و عیشا یها یماریب .2

 : منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

 مدرس مدعو دیمورد نظر اسات منابع .3

 

 ینارهایهمزمان با سم یکودکان دانشکده پزشک یگروه پزشک دیدانشکده، با دعوت از اساتهر  طیبه شرا بستهپیشنهاد می شود 

 .شودارائه  یبه شکل عمل مارستانیواحد در ب 2/6و  ناریقالب سم واحد در 2/6 بصورتگروه کودکان در ترم سوم  یتخصص

  



 

 

  44: کد درس   (2)درمان کودکان با نیازهای خاص   :نام درس

 ساعت 07: ساعت آموزشي در طول دوره    (بیمارستانی)واحد عملی  5: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 .را داشته باشد  یخاص درمان یازهایدرمان دندانی کودکان با ن نهیمهارت الزم در زم  :هدف کلي

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .دهد حیاطاق عمل را توض ایو  کینیخاص در کل یازهایو درمان کودکان با ن صیتشخ نه،یمعا .2

ارائه  را یبهداشت نیو مراقب نیلثه به کودکان، والد یهایماریو ب یدگیاز بروز پوس یریشگیروش مناسب جهت پ یعمل بصورت .5

 .دهد

 .آرام بخش انجام دهد یداروها زیرا تحت تجو یدندانپزشک ینیبال یها درمان .3

 تروسیانای یآرامبخش یبدون پوشش داروها ایبا و  کینیدر کل النتیشورسیتراپِی، ف دیفلورا رینظ یریشگیپ یها درمان .9

 .را انجام دهد ژنیاکس -دیاگسا

آرامبخش  یداروها زیبدون تجو ایو با  کینیدر کل کیستمیجوان با توجه به مالحظات س یو دائم یریش یپالپ دندانها درمان .2

 .را انجام دهد دیاگسا تروسیگاز نا و

 زیبا تجو کینیروکش ها در کل ریسا ایو  لیاستنلس است یبا روکش ها یمیبا مواد ترم یو دائم یریش دهیپوس یدندانها میترم .0

 .را انجام دهد یهوشیدراطاق عمل تحت ب ای  ژنیاگس -تروسیگاز ن ایآرامبخش و یداروها

 .را در آورد یهوشیتحت ب ایو  کینیدر کل یدائم ای یریش یو عفون میترم رقابلیغ یهادندان .8

 .را انجام دهد یخاص درمان یها ازیکودکان با ن یحاد دندان یعفونت ها درمان .7

 زیتجو ایارامبخش و  یداروها زیبه تجو ازیخاص را که ن یها ازیکودکان با ن یاز ضربه به دندانها یصدمات ناش درمان .4

 .دارند انجام دهد یهوشیب

 .خاص را انجام دهد ماریب طیبا توجه به شرا یریشگیپ کیارتودانت درمان .26

 : منابع

1. .McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth.4th ed.2007. 

4. Garcia- Godoy.Primry Preventive Dentistry.7th ed.2009. 

5. Proffit. Contemporary orthodintics .4th ed.2007. 

و با کنترل و نظارت استاد راهنما انجام شده و تعداد  اریاطاق عمل توسط دست ایکودکان و  یدندانپزشک کینیفوق در کل یها درمان

 .شود یم نییراهنما تع موارد توسط استاد



 

 

  43: کد درس   (5)درمان کودکان با نیازهای خاص   :نام درس

 ساعت 07: ساعت آموزشي در طول دوره  (تحت بیهوشی -بیمارستانی)واحد عملی  5: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

قابل انجام  ریغ خاص و یازهایو درمان مشکالت دهان و دندان کودکان با ن صیتشخ یریشگیدستیاران بتوانند پ  :هدف کلي

 .انجام دهند مارستانیدر ب یهوشیرا تحت ب یدندانپزشک کینیدرکل

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .اطاق عمل را انجام دهد ایو  یکینیخاص در کل یازهایو درمان کودکان با ن صیتشخ نه،یمعا .2

را  یبهداشت نیو مراقب نیلثه به کودکان، والد یها یماریو ب یدگیاز بروز پوس یریشگیروش مناسب جهت پ یعمل بصورت .5

 .آموزش دهد

 .را انجام دهد یهوشیتحت ب ایآرام بخش و  یداروها زیتحت تجو یدندانپزشک یکینیکل یهادرمان .3

 .را انجام دهد یهوشیتحت ب ایو  کینیدر کل النتیشورسیف ،یتراپ دیفلورا رینظ یریشگیپ یهادرمان .9

 .را انجام دهد یهوشیتحت ب کیستمیجوان با توجه به مالحظات س یو دائم یریش یپالپ دندانها درمان .2

 یهوشیروکش ها را تحت ب ریسا ایو  لیاستنلس است یبا روکش ها یمیبا مواد ترم یو دائم یریش دهیپوس یدندانها میترم .0

 .انجام دهد

 .در آورد یهوشیرا تحت ب یدائم ای یریش یو عفون یمیترم رقابلیغ یهادندان .8

 .دهد حیرا توض یهوشیتحت ب یدائم ای یریش یو عفون میترم رقابلیغ یدندانها درمان .7

 .انجام دهد یهوشیاز ضربه به دندان ها را  تحت ب یدرمان صدمات ناش .4

 .را انجام دهد ماریب طیبا توجه به شرا یریشگیپ کیارتودانت درمان .26

 .ردیپذ یدرجه انجام م 306و   Dopsالگ بوک، آزمون  بصورتواحد  نیاسنجش  :يابیارزشنحوه 

 :منابع

1. .McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. .Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth.4th ed.2007. 

4. Garcia- Godoy.Primry Preventive Dentistry.7th ed.2009. 

5. Proffit. Contemporary orthodintics .4th ed.2007. 

 منابع مورد نظر مدرسین مدعو گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی .0

 .شود یم نییما تعنشده و تعداد موارد توسط استاد راهانجام  اریعمدتاً توسط دست کینیکل ایطاق عمل و افوق در  یهادرمان



 

 

  45: کد درس      (2)ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 39: ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری 5: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

آنها و دفاع از اقدامات  یآگه شیانجام شده و پ یطرح درمان، درمان ها صیتشخ رامونیپ ینقد و بررس ییدستیار توانا  :هدف کلي

 .دمورد را داشته باش هیانجام شده در هنگام ارا

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .با مشورت استاد راهنما را بداند هیجهت ارا یجالب علم( Cases)موارد  انتخاب .2

 .و ارائه نماید لیموارد را آماده، تکم پرونده .5

 .نموده و آنها را نشان دهد هیموارد مورد بحث را ته یالزم برا یها یوگرافیو راد یفتوگراف .3

 .را در صورت لزوم ارائه دهد یکینیپاراکل شاتیآزما هیته دستور .9

 .مطالعه مورد را درصورت لزوم ارائه نماید مدل .2

 .بالینی آنها را نشان دهد تیبحث و وضعموارد مورد  خچهیوگزارش کامل از سوابق و تار هیته نحوه .0

و  سهیموارد مشابه به منظور مقا تیاز وضع یخالصه ا نیمربوط به آن از منابع و مقاالت و همچن یگزارش از مطالب علم هیته .8

 .ارائه دهد را یافتراق صیتشخ

 سمینار در گروه های کوچک  :روش تدريس

شده و رفتار  یدهتوسط کلیه اساتید گروه نمره Logbookکارنامه و در قالب  بصورتآزمون این واحد درسی  :نحوه ارزشیابي

 .شود که از میانگین نمرات همه اساتید ممتحن حاصل می شوددستیار نیز به عنوان نمره کیفی او، بخشی از این نمره را شامل می

  



 

 

  41 -48: کد درس     (9)تا  (5)ارائه مورد   :نام درس

 ساعت 265: ساعت آموزشي در طول دوره (واحد نظری 5در سه ترم متوالی، هر ترم ) واحد نظری 0: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

آنها و دفاع از  یآگه شیانجام شده و پ یطرح درمان و درمان ها ص،یتشخ رامونیپ ینقد و بررس ییدستیار توانا  :هدف کلي

 .مورد را داشته باشد هیاقدامات انجام شده در هنگام ارا

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .دیبا مشورت استاد راهنما را انتخاب نما هیجهت ارا یجالب علم( Cases)موارد  بتواند .2

 .و ارائه نماید لیموارد را آماده، تکم پرونده .5

 .نموده و آنها را نشان دهد هیموارد مورد بحث را ته یالزم برا یها یوگرافیو راد یفتوگراف .3

 .را در صورت لزوم ارائه دهد یکینیپاراکل شاتیآزما هیته دستور .9

 .نماید هیمطالعه مورد را درصورت لزوم ته مدل .2

 .دهد حیبالینی آنها را توض تیموارد مورد بحث و وضع خچهیاز سوابق و تار یگزارش کامل هیته نحوه .0

موارد مشابه به منظور  تیاز وضع یاخالصه نیمربوط به آن از منابع و مقاالت و همچن یشده از مطالب علم هیته گزارش .8

 .را ارائه دهد یافتراق صیو تشخ سهیمقا

 سمینار در گروه های کوچک  :روش تدريس

 : منابع

1. Journal of American Academy of Pediatric Dentistry   

2. International Journal of pediatric Dentistry 

3. Dental Research Journal (Isfahan Medical University) 

4. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences. 

  .یدندانپزشک یجامعه اسالم، مشهد ،رازیش ی،شتبه دیشه تهران، اصفهان،: یدندانپزشک دانشکده .2

توسط کلیه اساتید گروه صورت می گیرد و رفتار  Logbookکارنامه و در قالب  بصورتاین واحد درسی  آزمون :نحوه ارزشیابي

 . علمی دستیار نیز به عنوان نمره کیفی بخشی از این نمره را شامل می شود که از معدل نمرات همه اساتید ممتحن تعیین می شود

  



 

 

  49 -30: کد درس     (5)و  (2)بررسی مقاالت   :نام درس

 ساعت 07: ساعت آموزشي در طول دوره   (واحد 5هر ترم ) واحد نظری 9: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

در ارتباط با  قیتحق یو روش ها دیرا به منظور کسب اطالعات جد یو خارج یبتواند مقاالت معتبر داخل دیبا اریدست  :هدف کلي

 .دینما یکودکان را نقد و بررس یدندانپزشک

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 :است دهیگرد نییمقاالت مورد نظر تع نهیزم نییتع یآنها برا یفیو ک یکم تیاهم بیبه ترت ریز نیعناو

 و درمان آن  یریشگیپ ،یدگیپوس. 

 اکلوژن فضا نگهدارها تکامل. 

 نیاز ضربه به دندان ها و فک یناش یها بیآس. 

 کودکان یپالپ دندان ها یها درمان. 

 اختالالت رشد و تکامل دهان و دندانها. 

 کنترل رفتار کودک. 

 خاص یازهایکودکان با ن درمان. 

 دندان و اختالالت آن شیرو. 

 یاجتماع یدندانپزشک. 

 در کودکان ومیودنشیلثه و پر فیتعر. 

 یحس یدهان و دندان و ب یجراح. 

 و طرح درمان نهیمعا. 

 یدندان مواد. 

 و اثرات ان بر تکامل دندانها هیتغذ. 

 و اختالالت مربوط به دهان و دندان کیژنت. 

 کام و لب شکاف. 



 

 

 فک و دهان کودکان یتومورها. 

 یمارستانیب یدندانپزشک. 

 در گروه کوچک ناریسم: روش تدريس

 : منابع

 :دو شماره آخر مجالت مقاالت

1. Journal of American Academy of Pediatric Dentistry     

2. International Journal of pediatric Dentistry 

3. Dental Research Journal (Isfahan Medical University) 

4. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences. 

  .یدندانپزشک یجامعه اسالم، مشهد ،رازیشی، بهشت دیشه تهران، اصفهان،: یدندانپزشک دانشکده .2

 .یگروه آموزش یاستاد راهنما و سرپرست تخصص یشنهادیپ یها مقاله .0

 

جهت  یو تخصص یآموزش دندانپزشک یشورا رخانهیکه توسط دب یمقاالت مجالت تیمقاالت توسط اساتید راهنما و با اولو انتخاب

 .گرددمی نییتع یآزمون گواهی نامه و دانشنامه تخصص

 

  



 

 

  36 -32: درسکد      (9)و ( 3)بررسی مقاالت   :نام درس

 (واحد نظری 5(: 9)واحد نظری، بررسی مقاالت  3  (:3)بررسی مقاالت )واحد نظری  2: تعداد و نوع واحد

 ساعت 72: ساعت آموزشي در طول دوره      : پیش نیاز و همزمان

در ارتباط با  قیتحق یو روش ها دیرا به منظور کسب اطالعات جد یو خارج یبتواند مقاالت معتبر داخل دیبا اریدست  :هدف کلي

 .دینما یکودکان را نقد و بررس یدندانپزشک

 : ياختصاص اهداف

 5 و 2مقاالت  یبررس مشابه

 

 در گروه کوچک ناریسم: روش تدريس

 : منابع

 :دو شماره آخر مجالت مقاالت

1. Journal of American Academy of Pediatric Dentistry     

2. International Journal of pediatric Dentistry 

3. Dental Research Journal (Isfahan Medical University) 

4. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences. 

  .یدندانپزشک یجامعه اسالم، مشهد ،رازیشی، بهشت دیشه تهران، اصفهان،: یدندانپزشک دانشکده .2

 .یگروه آموزش یاستاد راهنما و سرپرست تخصص یشنهادیپ یها مقاله .0

 

  



 

 

  34: کد درس     (2)بررسی مقاالت   :نام درس

 ساعت 28: ساعت آموزشي در طول دوره     واحد نظری 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

در ارتباط با  قیتحق یو روش ها دیرا به منظور کسب اطالعات جد یو خارج یبتواند مقاالت معتبر داخل دیبا اریدست  :هدف کلي

 .دینما ینقد و بررس یبر شواهد علم یکودکان را مبتن یدندانپزشک

 : ياختصاص اهداف

 یریگیاهداف پ "(9)تا ( 2)مقاالت  یبررس"و مشابه است ارائه آن افزوده شده  یمقاالت تعداد واحد ها یبررس تیبا توجه به اهم *

 .خواهد شد

 

 در گروه کوچک ناریسم: روش تدريس

 : منابع

 :دو شماره آخر مجالت مقاالت

1. Journal of American Academy of Pediatric Dentistry     

2. International Journal of pediatric Dentistry 

3. Dental Research Journal (Isfahan Medical University) 

4. Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences. 

  .یدندانپزشک یجامعه اسالم، مشهد ،رازیشی، بهشت دیشه تهران، اصفهان،: یدندانپزشک دانشکده .2

 .یگروه آموزش یاستاد راهنما و سرپرست تخصص یشنهادیپ یها مقاله .0

  



 

 

  33 -38: کد درس     (2)تا  (2)پایان نامه   :نام درس

 ساعت 980: ساعت آموزشي در طول دوره    کارگاهی -عملی واحد 26: تعداد و نوع واحد

       :پیش نیاز و همزمان

 مورد تحقیق در حیطه آموزش تخصصي انتخاب موضوع: هدف -(6)پايان نامه 

دستیار با همکاری اساتید گروه در این واحد . واحد کارگاهی برگزار می شود و باید در برنامه آموزشی دیده شود 5این درس بصورت 

گردآوری مقاالت، تحقیقات مرتبط و انجام جستجوهای مربوطه، خارج . در جلسات کارگاهی نسبت به تعیین موضوع اقدام می نماید

د را در پایان ترم دستیار باید مستندات الزم موضوع خو. از ساعت کارگاه بوده و در جلسات کارگاه باید نتایج تحقیقات ارائه شود

ثبت اولیه موضوع در معاونت پژوهشی و با ارائه گواهی به سرپرست تخصصی گروه بیانگر گذراندن این واحد می . انتخاب کرده باشد

 .باشد

 ثبت موضوع پژوهش: هدف -(2)پايان نامه 

آماری و یا متخصصین آمار واحد کارگاهی برگزار می شود و دستیار باید در جلسات مربوطه که با حضور مشاور  5این درس بصورت 

( پژوهشیار)دستیار باید تا پایان ترم پروپوزال خود را کامل کرده و در سایت مربوطه . یا اپیدمیولوژیست برگزار می گردد، شرکت کند

 .مالقات با استاد راهنما جهت هماهنگی های مربوط به پروپوزال راهنما نیز باید در همین جلسات پیش بینی شود. ثبت نماید

 انجام پژوهش: هدف -(4)پايان نامه 

زمان و نحوه ارائه این واحد کامالً در . واحد عملی طراحی شده است که باید در برنامه آموزشی دیده شود 5این درس به صورت 

این واحد را به  استاد راهنما باید نحوه ارائه. اختیار استاد راهنما است و می تواند به صورت جلسات پشت سر هم و یا با فاصله باشد

تر از یک چنانچه تحقیق مربوطه طوالنی. سرپرست تخصصی گروه اعالم نماید تا سایر برنامه های آموزشی با آن هماهنگ گردد

 .ترم باشد، انجام اقداماتی که باید در این ترم صورت می گرفته است با تائید استاد راهنما برای گذراندن این واحد کافی می باشد

 نوشتن پايان نامه و مقاله: هدف -(3)ه پايان نام

دستیار باید با هماهنگی استاد راهنما و مشاور . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 5این درس به صورت 

ماده و به یک مجله آماری به آنالیزهای آماری، استخراج نتایج و نگارش پایان نامه بپردازد و حداقل یک مقاله علمی نیز از آن آ



 

 

در خصوص تحقیقاتی که بخشی از آن به این ترم منتقل می شود، دستیار باید عالوه بر ارائه تحقیق بخش های . معتبر ارسال کند

 .مربوط به تحقیقات اولیه را در صورتی که مقدور بوده باشد در این ترم مورد آنالیز و استخراج نتایج اولیه تحقیق خود قرار دهد

 دفاع از پايان نامه: هدف -(5)نامه  پايان

در این درس دستیار پایان نامه را کامل و . واحد کارگاهی طراحی شده و باید در برنامه آموزشی دیده شود 5این درس به صورت 

 .مراحل دفاع را طی می نماید

 

ل زمان تحقیق ممکن است تا یک ترم به طو روشن است همه پایان نامه ها نمی توانند از روش باال تبعیت کنند و بسته :توجه

 .دیگر به تعویق بیافتد که با هماهنگی و تائید معاونت پژوهشی برنامه پیشنهادی از نظر زمانبندی اصالح خواهد شد

 

 

  



 

 

  39: کد درس   (2)پژوهش در دندانپزشکی اجتماعی   :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره    واحد کارگاهی 2: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

خاص  یها تیدر جامعه و جمع یعلم دندانپزشک طهیدر ح یریشگیپ نهیدر زم یریپذتیو حس مسئول یتوانائ ارانیدست  :هدف کلي

 .تحت پوشش را داشته باشد

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 -یسالگ 39تا  27 -یسالگ 25تا  0 -یسالگ 0تولد تا  بدو :مختلف شامل یسن یسالمت دهان و دندان گروه ها تیوضع .2

 .تعیین نماید حیبه باال را بطور صح یسالگ 99 وی سالگ 99تا   39

 .دینما نییکودکان ، نوجوانان و جوانان جامعه تحت پوشش را تع یسالمت دندان یها شاخص .5

دانش آموزان را  -مهد کودک و مدارس انیمرب -نیوالد: مختلف هدف شامل یگروه ها یآموزش بهداشت برا یروش ها انواع .3

 .داده و نشان دهد حیتوض

 .بهداشت دهان به اقشار گوناگون جامعه را ارائه دهد آموزش .9

 .دهد حیرا توضاستان  ایشهر  یدرمان یدهان و دندان در مراکز بهداشت یبهداشت یدر برنامه ها یهمکار چگونگی .2

 .دهد هیتحت پوشش را ارا یها تیجمعو  یدرمان یمحوله خود درمدارس، مراکز بهداشت فیکامل از وظا گزارش .0

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth.4th ed.2007. 

4. Garcia- Godoy.Primry Preventive Dentistry.7th ed.2009. 

5. .Proffit Contemporary orthodintics .4th ed.2007. 

 .دندانپزشکی اجتماعی منابع مورد نظر مدرسین مدعو گروه سالمت دهان و .0

درجه  306ارائه پوستر های تهیه شده و آزمون  فیلد، ارائه گزارش کار در در قالب الگ بوک،سنجش این درس  :ارزشیابينحوه 

  . خواهد بود



 

 

  50: کد درس     (5)پژوهش در دندانپزشکی اجتماعی   :نام درس

 ساعت 72: ساعت آموزشي در طول دوره   (واحد کارگاهی 2 واحد عملی، 2) کارگاهی -عملیواحد  5: تعداد و نوع واحد

 (2)پژوهش در دندانپزشکی اجتماعی : پیش نیاز و همزمان

خاص تحت پوشش  یها تیسالمت دهان  و دندان در جامعه و جمع ءدانش الزم در ارتباط با  حفظ و ارتقا ارانیدست  :هدف کلي

 .را از خود بروز دهند یعلم دندانپزشک طهیدر ح یریشگیپ نهیدر زم تیریو مد یریپذ تیرا  داشته باشند و حس مسئول

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

حفره  یو سرطان ها ودنتالیو پر یدگیپوس یباال سکیبا ر یها در گروه ها تیاولو نییدهان و دندان و تع یبهداشت مشکل .2

 .دینما ییدهان را شناسا

 .دینما یاستان همکار ایشهر  یو درمان یبهداشت دهان و دندان در مراکز بهداشت یبرنامه ها یاجرا در .5

و  یهدف همکار نیبا هم ییدانشجو یگروه ها یو سرپرست یدندانپزشک یدوره دکتر انیبرنامه جامعه نگر دانشجو یاجرا در .3

 .شرکت فعال داشته باشد

 .دهد هیتحت پوشش ارا یها تیجمع ریو سا یدرمان یمحوله در مدارس و مراکز بهداشت فیکامل از وظا گزارش .9

 در  یدرمان یازهاینموده و ن لیو تحل هیرا تجز "(2) در دندانپزشکی اجتماعی پژوهش"در  یشده قبل یآورجمع اطالعات .2

 .دیمحوله را ارائه نما فیکرده و گزارش کامل از وظا نییرا تع یمختلف سن یها گروه

تحت پوشش را  یسالمت دهاان و دندان گروه ها  نهیارائه شده خود در زم دهیاز طرح و ا یجامع یزیرو برنامه لیتحل بتواند .0

 . ارائه دهد

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth.4th ed.2007. 

4. Garcia- Godoy.Primry Preventive Dentistry.7th ed.2009. 

5. .Proffit Contemporary orthodintics .4th ed.2007. 

 .مدعو گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعیمنابع مورد نظر مدرسین  .0

 درجه 306در قالب الگ بوک ،ارائه گزارش کار درفیلد،ارائه پوستر های تهیه شده و آزمون سنجش این درس  :ارزشیابينحوه 

 .خواهد بود( مراکز مربوطه در برنامه ریو سا یدرمان یو کارشناسان مراکز بهداشت نیشامل نظر مسئول)

  



 

 

  56: کد درس      (2)دندانپزشکی کودکان نظری   :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره       واحد نظری 3: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 .مرتبط بدانند یو مرور منابع و متون علم یکودکان را با بررس یدندانپزشک یمباحث شناخت ارانیدست  :هدف کلي

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 :دهد حیرا توض ریسر، گردن، صورت و دهان کودکان با مراحل ز نهیمعا نحوه .2

 یکینیکل نهیمعا 

 مدل مطالعه و  ،یشگاهیو آزما کیوگرافیراد یبررس... 

 درمان یو طراح صیتشخ 

 :دهد حیتوض را ریکودکان  شامل مراحل ز یکنترل رفتار یروشها .5

 مختلف نیکودک در سن یشناس روان 

 نامطلوب یرفتارها یوپاتولوژیزیف 

 در آن نیرابطه با کودک و نقش والد جادیا 

 یکاربرد اصول روان شناس یکودک بر مبنا یکنترل رفتار یها روش 

 یهوشیو کاربرد داروها و ب یکودک با کمک کنترل حرکات جسم یرفتار کنترل 

 :را بداند ریدندانها، فک، صورت و دهان  شامل موارد ز یتکامل اختالالت .3

 تکامل دندانها مراحل 

 دندان یاختالالت تکامل یولوژیو ات یولوژیدمیاپ ،یطبقه بند ف،یتعر 

 عاج و سمان نا،یم اختالالت 

 سر و گردن و دهان یها سندرم 

 ها ستیک 

 و درمان یریشگیپ 

  



 

 

 :دندانها آشنا شود شینحوه رو با .9

 دهان و دندان یبافت ها یولوژیزیو ف یستولوژیه ،یشناس نیجن 

 دندان شیرو یها یتئور 

 دندانها یشیو اختالالت رو شیرو زمان 

 دندان شیمسبب اختالل در رو یها یماریها و ب سندرم 

 دندان ها و کنترل آنها یشیو عوارض رو مشکالت 

 :و درمان آن را بشناسد یریشگیدندان، پ یدگیپوس .2

 آن یولوژیدمیدندان و اپ یدگیپوس جادیا یها یو تئور یولوژیات 

 و سمان نایعاج، م یدگیپوس یستوپاتولوژیه ،یصیتشخ یها شاخص 

 آن یکروفلورایدندان و م یدگیپوس تیفعال یها تست 

 یکروبیم پالک 

 زا یدگیپوس ییغذا میدندان و اصالح رژ یدگیو پوس ییغذا میرژ 

 یدندان یدگیاز پوس یریشگیو کاربرد آن در کنترل و پ دیفلورا 

 یدندان یارهایکردن ش مسدود 

 یکیو مکان ییایمیش قیدهان از طر بهداشت 

 :بداند را ریکودکان  به قرار ز یدندان یدگیپوس میترم نحوه .0

 یو خلف یقدام یدندان ها یدگیتراش حفرات پوس اصول 

 یو دائم یریش یکننده مورد استفاده در دندان ها میحفره و مواد ترم هیته تفاوت 

 جوان و  یو دائم یریش یدندانها میدر ترم...( و  تلیکربنات ، استنلس اس یپل) آماده شده شیاز پ یهاروکش کاربرد 

 یساختن یهاروکش

 :را بداند ریجوان به قرار ز یو دائم یریش یدرمان پالپ دندان ها نحوه .8

 و طرح درمان صیتشخ ،یطبقه بند ف،یتعر 

 یپالپوتوم زیو عدم تجو زیتجو موارد 



 

 

 درمان پالپ دیجد یها روش 

 یدندان بدنبال پالپوتوم کینیو کل کیوگرافیراد راتییپالپ و تغ کیستولوژیه یها واکنش 

 یریش یدندان ها یپالپکتوم 

 یریش یدرمان پالپ در دندان ها یریگیو پ یآگه شیپ 

 شنیکیف یو آپکس سیآپکسوژزنز 

 سمینار در گروه های کوچک  :روش تدريس

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth.4th ed.2007. 

4. Garcia- Godoy.Primry Preventive Dentistry.7th ed.2009. 

4. Proffit Contemporary orthodintics .4th ed.2007. 

مطالب، مشاهد رفتار  هیدر ته اریدست یها تینحوه ارائه و فعال ستیدرس در قالب کارنامه و چک ل نیاسنجش  :يابیارزشنحوه 

 .باشد یم دیو اسات ارانیدست ریبا سا یدر رابطه با همکار  اریدست یو اخالق  یعلم

  



 

 

  52: کد درس      (5)دندانپزشکی کودکان نظری   :نام درس

 ساعت 22: ساعت آموزشي در طول دوره       واحد نظری 3: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

کاربرد  یبرا یمطالب جهت آمادگ لیو تحل هیکودکان، نحوه تجز یدستیار، مباحث کتب مرجع مرتبط با دندانپزشک  :هدف کلي

 .را بداند کینیدر کل یتخصص یدر انجام کارها کیاطالعات تئور

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 :دهد حیدر کودکان و نوجوانان را توض ودنتالیلثه و پر یها یماریب .2

 کودکان و نوجوانان ومیودنشیپر کیولوژیزیو ف کیستولوژیه اتیخصوص 

 تیویژنژ 

 قبل از بلوغ جوانان تیودونتیپر 

 لوفور لونیپاپ 

 ومیودونشیو پر کیستمیس یها یماریب 

 یریش یزود هنگام دندان ها افتادن 

 ودونتالیپر یها شاخص 

 :کوچک در دهان کودکان را بداند یها یجراح .5

 لوزهیانک دندان 

 یاضاف دندان 

 یموضع یها یحس یب 

 یریش یدندان ها دراوردن 

 یدندان یها آبسه 

 در کودکان یدندان یدهان یآبسه ها و عفونت ها درمان 

 :دهد حیرا توض یمارستانیب یدندانپزشک .3

 ماریب رشیپذ اصول 



 

 

 یپرستار اصول 

 مشاوره اصول 

 دهان و دندان یها یماریدر ب یگروه یهمکار اصول 

 یعموم یهوشیب اصول 

 قاتیاصول تزر IV, IM  و... 

 Intubation 

 Extubation  

 یکاوریر  

 Conscious Sedation 

 یگاز یکننده ها هوشیب 

 یهوشبر زیو عدم تجو زیتجو موارد 

 خاص درمان یازهایدر درمان کودکان با ن یو دندانپزشک یعموم مالحظات 

 یولوژیات ،یولوژیدمیاپ فیتعر 

 مبتال به سندروم  کودکانDown 

 یمبتال به فلج مغز کودکان 

 یذهن یها یماندگ عقب 

 یریادگی یها یینارسا 

 یلیمبتال به هموف کودکان 

 یمادرزاد ایو  یاکتساب یقلب یها یماریمبتال به ب کودکان 

 یمبتال به لوسم کودکان 

 یتومورها Solid 

 ها لنفوم 

 مغز استخوان وندیپ 

 تیو هپات دزیا 



 

 

 :از ضربه به دهان و دندان کودکان را بداند یناش صدمات .9

 یریشگیو پ یولوژیدمیاپ ،یولوژیات ،یطبقه بند ف،یتعر 

 یآگه شیطرح درمان و پ ص،یتشخ نه،یمعا 

 دندان ها شهیو تاج ر شهیتاج، ر یها یشکستگ 

 عاتیضا Luxation  وAvulsion  

 نگهدارنده دندان ها و مخاط دهان یوارده به استخوان ها صدمات 

 شونده نیجانش یدائم یدندان ها یو عوارض آن رو یریش یوارده به دندان ها ضربه 

 ضربه ها یو درمان فور یدندان یها نتیاسپل 

 یدندان یها یشکستگ درمان 

 :دهد حیرا توض یاجتماع یدندانپزشک .2

 و اهداف فیتعر 

 (اول، دوم و سوم) یریشگیمختلف پ سطوح 

 دهان و دندان یها یماریدر خطر ابتال به ب یگروه ها ییشناسا 

 سال 2-0کودکان  یازهاین 

 یردهیو ش یو زنان در دوران باردار نیبالغ یدندانپزشک یازهاین 

 کشورها ریو سا رانیا یدرمان یبهداشت یها ستمیبا س ییآشنا 

 یبا سازمان بهداشت جهان ییآشنا 

 اصول P.H.C 

 ستمیادغام بهداشت دهان در س طرح P.H.C 

 رینمک، ش ،یدنیبه آب آشام دیفلورا افزودن 

 دندان اریش یاز مسدود کننده ها استفاده 

 در بهداشت دهان و دندان تیریمد 

 کیولوژیدمیاپ یمبان 



 

 

 یحل مشکالت بهداشت یچگونگ روند 

 سمینار در گروه های کوچک  :روش تدريس

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth.4th ed.2007. 

4. Garcia- Godoy.Primry Preventive Dentistry.7th ed.2009. 

5. Proffit Contemporary orthodintics .4th ed.2007. 

مطالب، مشاهد رفتار  هیدر ته اریدست یها تینحوه ارائه و فعال ستیو چک لدرس در قالب، کارنامه  نیاسنجش  :يابیارزشنحوه 

 .باشد یم دیو اسات ارانیدست ریبا سا یدر رابطه با همکار اریدست یو اخالق  یعلم

  



 

 

  54 -55: کد درس     (2)تا  (3)دندانپزشکی کودکان نظری   :نام درس

   (واحد 5(: 2)واحد نظری، نظری  3(: 9)واحد نظری، نظری  5  (:3)نظری ) واحد نظری 8: تعداد و نوع واحد

 ساعت 224: ساعت آموزشي در طول دوره        : پیش نیاز و همزمان

 .بداند قاًیرا عم یکینیکل اتیاز کتب مرجع و ارتباط آنها با تجرب گرفته ادی یباید، اطالعات نظر دستیار  :هدف کلي

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

خاص ذکر شده است و در  یازهایو درمان کودکان با ن 5، 2 یاست که در درس دندانپزشک یموارد هیدرس شامل کل نیا مطالب* 

اطالعات  لیو تحل هیو قدرت تجز ختهیدر هم آم یدر دوره تخصص کینیکل اتیآن مطالب آموخته شده از کتب مرجع با تجرب

 .شود یم تیتقو

 سمینار در گروه های کوچک  :روش تدريس

 :منابع

1. McDonald R. E, Avery D. R.  Dean J. A. Dentistry for the Child and Adolescent. 9th ed. 2011. 

2. Pinkham J. R. et al. Pediatric Dentistry, Infancy through Adolescence 4th Ed, 2005. 

3. Andreasen J.O. ET al.Traumatic Injuries to the Teeth.4th ed.2007. 

4. Garcia- Godoy.Primry Preventive Dentistry.7th ed.2009. 

5. Proffit Contemporary orthodintics .4th ed.2007. 

مطالب، مشاهد رفتار  هیدر ته اریدست یها تینحوه ارائه و فعال ستیدرس در قالب، کارنامه و چک ل نیاسنجش  :يابیارزشنحوه 

 .باشد یم دیو اسات ارانیدست ریبا سا یدر رابطه با همکار اریدست یو اخالق  یعلم

  



 

 

  51: کد درس      (2) عملیدندانپزشکی کودکان   :نام درس

 569: ساعت آموزشي در طول دوره      (و کلینیک فانتوم)عملی واحد  0: تعداد و نوع واحد

 ساعت

 : پیش نیاز و همزمان

و فانتوم انجام  شگاهیسازها در ازما هیمدل، مانکن و شب یکودکان را رو یدندانپزشک یدرمان یروشها یبصورت عمل  :هدف کلي

 .داده، بر روی بیماران پیاده کند

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .مطالعه را تهیه نماید یها مدل .2

 .شده را انجام دهد هیمدل ته یو پالپ رو یمیترم یها درمان .5

 .در البراتوار را انجام دهد دائمیو  یریش یدندان ها یرو لیتراش و نصب روکش استنلس است ،یساز آماده .3

 .مدل را انجام دهد یرو نتیو نصب اسپل هیته .9

 .را بکار برد یو دائم یریدندان ش یها میمورد استفاده در ترم یها کسیماتر انواع .2

 .مختلف مورد استفاده در مدل آماده شده را انجام دهد ینواح یو کاربرد و نصب رابردم بر رو یساز آماده .0

 .در دسترس را بسازد یدندان یثابت و متحرک در مدل ها فضانگهدار .8

 

با توجه به امکانات  یاانهیرا ایآماده  یسازها هیو انواع شب ی، گچیلیآکر یمانکن ها،  مدل ها یدرس در بخش فانتوم و رو نیا

 .شودیدانشکده انجام م

 .در هفته مي باشد کار مفیدساعت  3هر واحد عملي معادل 

  



 

 

  57: کد درس      (5) عملیدندانپزشکی کودکان   :نام درس

 ساعت 585: ساعت آموزشي در طول دوره       عملیواحد  7: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 یهایماریاز بروز ب یریشگیدرمان و پ ص،یدر تشخ اریدست یگریاو منش حرفه یریپذ تیمهارت الزم و حس مسئول  :هدف کلي

 .دهان و دندان کودکان ارتقاء یابد

 :بتواند پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .را انجام دهد یسالگ 22مختلف از تولد تا  نیکودکان سن یو دندانپزشک یپزشک خچهیگرفتن تار نه،یمعا .2

 .و مشکالت دهان و دندان کودکان را انجام دهد لیو طرح درمان مسا صیتشخ .5

 .همراه آنها آموزش دهد ای نیمختلف را به والد نیبهداشت دهان ودندان کودکان سن ءو ارتقا حفظ .3

 .کودکان را انجام دهد یدندان ها یدگیمستعد پوس یارهایوبستن ش دیفلورا زیتجو .9

 .را انجام دهد یو دائم یریش یو خلف یقدام یانواع دندان ها میترم .2

 .را انجام دهد یریش یدندان ها یرو لیاست یو نصب روکش ها یساز آماده .0

 .را انجام دهد( شنیکیف یآپکس س،یآپکسوژنز) یدائم یپالپ دندانها یها درمان .8

 .را انجام دهد یریش یدندان ها یو پالپکتوم ی، پالپوتومIPT ،DPCپالپ  یها درمان .7

 .آورد رونیرا ب یمیو دا یریش یها دندان .4

 .را انجام دهد  دهیضربه د یمیو دا یریش یو درمان دندان ها کنترل .26

 .و نصب فضانگهدارها را انجام دهد ساخت .22

 

 .در هفته مي باشد کار مفیدساعت  3هر واحد عملي معادل 

 

 

 

  



 

 

  58 -16: کد درس     (0)تا ( 3)دندانپزشکی کودکان عملی   :نام درس

 (واحد 5(: 0)واحد، واحد عملی  0(: 2)واحد، واحد عملی  0(: 9)واحد، واحد عملی  7(: 3)واحد عملی )واحد عملی  55: تعداد و نوع واحد

 ساعت 897: ساعت آموزشي در طول دوره      : پیش نیاز و همزمان

دهان و دندان  یها یماریاز بروز ب یگریشیدرمان و پ ص،یاو به منظور تشخ یریپذ تیو حس مسئول اریمهارت دست  :هدف کلي

 .کودکان ارتقاء یابد

 :ی بتواندحیبطور صح پایان این دوره دستیار باید در: ياختصاص اهداف

 .و مشکالت دهان و دندان کودکان را انجام دهد لیو طرح درمان مسا صیتشخ .2

 .همراه کودک را آموزش دهد ای نیبه کودکان تحت درمان و والد بهداشت .5

 .کودکان را انجام دهد یو دائم یریش یو خلف یقدام یانواع دندان ها میترم .3

 .را انجام دهد یو دائم یریش یدندان ها یرو لیاست یو نصب روکش ها یساز آماده .9

 .را انجام دهد یریش یقدام یانواع روکش دندانها نصب .2

 .را انجام دهد یریش یدندان ها یو پالپکتوم ی، پالپوتومIPT ،DPC ریپالپ نظ یها درمان .0

 .را انجام دهد( شنیکیف یو آپکس سی، آپکسوژنزIPT ،DPC)یدائم یپالپ دندان ها  درمان .8

 .را انجام دهد یو دائم یریش یآوردن انواع دندان ها رونیب .7

 .را انجام دهد یشیرو یها ستیو ک یحاد دندان یآبسه ها درمان .4

 .از  ضربه را انجام دهد یناش بیبا آس یو دائم یریش یو درمان دندان ها کنترل .26

 .را انجام دهد یریشگیپ یارتودنس ینصب و کنترل  فضانگهدارها و انجام درمان ها .22

 

 .ترم پی در پی ارائه می شود 9، در (0)تا ( 3)واحدهای دندانپزشکی کودکان عملی 

 .در هفته مي باشد کار مفیدساعت  3هر واحد عملي معادل 

 

  



 

 

  12 -13: کد درس   (3)تا  (2)مشارکت در آموزش دانشجویان   :نام درس

 ساعت 569: ساعت آموزشي در طول دوره   (واحد 5هر ترم ) واحد عملی 0: تعداد و نوع واحد

 : پیش نیاز و همزمان

 یادگیری -یاددهیکسب مهارت عملی فرآیند : هدف کلي

 (عنوان محتوا)سرفصل هاي آموزشي 

 و سایر آموزش ها( کلینیک و بالینیپره)مشارکت دستیار در آموزش های نظری و عملی 

 

خوراند الزم شرکت دستیار در آموزش دانشجویان دوره دکترای عمومی دندانپزشکی تحت نظارت استاد بوده، ارزشیابی شده و پس

گردد به نحوی که در پایان دوره دستیار نسبت به روشهای آموزش و ارزیابی دانشجو بویژه روشهای ارزیابی توسط استاد ارائه می

 .نوین آموزشی مسلط شده و با مهارت امور مربوطه را انجام دهد

 

  



 

 

 :ارانیارزشیابي دست
 یبا تاکسونوم یانهیچند گز سواالتمانند  یشناخت طهیاشکال مختلف آزمون سنجش ح به نارهایو سم یدروس نظر یها آزمون

و با  یریادگی نیبه سمت سنجش حافظه و سطوح پائ سواالتاز انحراف  زیحل مسئله و پره تیبا توجه به اهم یول باال انجام شود

 شترفتهیپ( یجورکردن) یقیتطب یروشهای سنجش با سئوالها ریشود از سایم هیتوص ورهدر هر د ارانیتوجه به تعداد کم دست

(Extended Matching )ای و یحی، تشر PMP (Patient Management Problem) ریو تفس لیو تحل هیاستفاده شود تا تجز 

 . شود تیدر آنها تقو ینیبال یساز میصمو استدالل و ت ردیقرار گ یریگمورد اندازه شریب اریاطالعات و حل مسئله توسط دست

شود به شکل  یداده م حیدروس ترج نیو اهداف ا اریو تعداد کم دست یبا توجه به حجم محتو یدروس وابسته نظر سنجش

 .پروژه انجام شود ایو  ی، شفاهشترفتهیپ یقی، تطبیحیتشر

درجه  Log Book ،Dops, Mini -CEX   ،360سنجش مانند دیجد ییا ترکیبی از روشها یبه شکل مورد ینیدروس بال سنجش

توان آنها  یم اریدست ینیبال یها یتوانمند ترحیمند عالوه بر سنجش صحها بطور نظامآزمون نیبا ا رایز ردیپذ یانجام م OSCEو 

از  یموارد خود بخش نیا راینمود، ز تیهدا مارانیهمکاران و ب نیب یارتباط ی، مهارت هایااصول اخالق حرفه تیرا به سمت رعا

 .محور هستند ینیبال یمهارت ها ءاجزا


