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 فرم طرح روزانه

طرح درس 

جلسه 

 1 شماره:

 یک کودکانعنوان درس:

  عملی
 9:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1تعداد واحد:

 و پیشگیری روشهای موضوع درس:

 ودرمان تشخیص - رفتاری کنترل نحوه

 کودکان دندانی های ناراحتی

 روشهای اموزش آشنایی اهداف کلی:

 کنترل نحوه با اشنائی و پیشگیری

 های ناراحتی ودرمان تشخیص - رفتاری

 کودکان دندانی

 کودکاندندانپزشکی گروه آموزشی:
گروه  کننده:تدوین 
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 درس
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-ها
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 روشهای اموزش آشنایی

 با اشنائی و پیشگیری

 - رفتاری کنترل نحوه

 ناراحتی ودرمان تشخیص

 کودکان دندانی های

 

 بگذارد احترام بخش قوانین به 1

 بخش کارکنان با اساتید برخورد در اخالقی اصول -2

 کند رعایت را انها والدینو  بیماران

 کند رعایت در بخش را عفونت کنترل اصول-3

 بلشد بیماران پرونده برای تشکیل و معاینه به قادر -4

 ارائه و گرافیکی های رادیو کلیشه تفسیر توانائی-5

 آطفال سطح در ) بیماران برای مناسب طرح درمان

 کند را کسب( 1 عملی

 را کودکان در تراپی فلوراید مراحل انجام توانائی -6

 پوزیشن -ایزوالسیون)کند کسب بنحو صحیح

 (رفتاری کنترل -ساکشن -مناسب

 PRR تراپی و  فیشور سیلنت مراحل انجام توانائی -7

 انتخاب)همکارکسب کند کودکان در صحیح بنحو را

 -دندان سازی اماده-کنترل رفتاری -مناسب مورد

 چک -سیلنت-باند-اسید اچ ایزوالسیون-اکلوژن چک

 – اکلوژن

  (بیمار کردن مرخص

 بنحو همکاررا کودکان در را I و IIکالس  ترمیم 8-

 تشخیص نواحی -رفتاری کنترل)انجام دهد صحیح

 وج صحیح کاربرد-اصول تراش رعایت-پوسیده

 (ترمیمی مواد و ماتریس

 صحیح شیری بنحو دندانهای کشیدن به قادر 9-

 کنترل)باشد

 کدن لوکسه-موضعی -سطحی حسی بی-رفتاری

 و دندان

 (گاز قرار دادن -فورسپس با کردن خارج

 انجام بخوبی را ترخیص قبل الزم اقدامات-11

 دهد

 دادن از نشان بعد و تکمیل را بیمار پرونده -11

 از کار مراحل تمام

 دریافت نماید تایید مربوطه استاد
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