
 پردیس -1دندانپزشکی کودکان نظری 

 1کودکان نظری   نام واحد:

 دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی:

 9دانشجویان دندانپزشکی  ترم  دانشجویان هدف:

استاد  موضوع جلسه منابع

 درس

 تاریخ

ف
دی

ر
 

Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

2- Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last edition 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

اهمیت دندانپزشکی کودکان و 

معاینه و تشخیص و طرح درمان 

 در کودکان

بنی دکتر

 ابراهیمی

97/06/24 1 

Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

 جزوه کالسی و اسالید ها

 

تفاوت رادیوگرافی در کودکان با 

 بزرگساالن

 دکتر

 منتظری

97/06/31 2 

 مطالب مطرح  شده در کالس درس و فصول منتخب از کتاب

 

 (2016کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان)مک دونالد  7فصل 

 

انواع وسایل مکانیکی و شیمیایی 

برداشت پالک و نحوه حذف آن 

و تفاوت آن با  در کودکان

 بزرگساالن

 دکتر

 علی نژاد

97/07/07 3 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

1- Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

2- Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last edition 

Handbook of local anesthesia, 6th ed., 2013.Malamed, Stanley F 

 

 

تفاوت بی حسی در کودکان و 

عوارض بی حسی بافت نرم و 

 دوز مجاز آن

بنی دکتر

 ابراهیمی

97/07/14 4 

Primary Preventive Dentistry, Garcia, 2014 

 جزوه کالسی و اسالیدها

انواع فلوراید و مکانیسم عمل آن 

 در کودکان

 دکتر

 منتظری

97/07/21 5 

(2013 کازامازیموکتاب دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی) 33-22-17فصول   

 فصل 4 کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان)مک دونالد 2016(

 

 

مورفولوژی دندان های شیری و 

تفاوت آن با دندان های دائمی، 

تفاوت آناتومی و فیزیولوژی پالپ 

 دندان شیری و دائمی جوان

علی دکتر

 نژاد

97/07/28 6 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

1- Pinkham Pediatric Dentistry. Last Edition (2013) 

- Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

بنی دکتر PRRفیشورسیالنت و 

 ابراهیمی

97/08/05 7 

Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

نحوه ارزیابی تغذیه و اصالح آن 

 در کودکان

 دکتر

 منتظری

97/08/12 8 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last 

edition 

Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

تفاوت در تراش دندان های 

شیری، استفاده از رابردام، مواد 

دندانی شایع و موارد استفاده در 

 کودکان

بنی دکتر

 ابراهیمی

97/08/19 9 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last 

edition 

Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

تفاوت در تراش دندان های 

شیری، استفاده از رابردام، مواد 

دندانی شایع و موارد استفاده در 

 کودکان

بنی دکتر

 ابراهیمی

97/08/26 10 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last 

edition 

Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

تفاوت در تراش دندان های 

شیری، استفاده از رابردام، مواد 

دندانی شایع و موارد استفاده در 

 کودکان

بنی دکتر

 ابراهیمی

97/09/03 11 

شده در کالس درس و فصول منتخب کتابمطالب مطرح   روانی و -رشد جسمی، روحی  علی دکتر 97/09/10 12 



 (2013 کازامازیموکتاب دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی) 36-29-17-12فصول 

 

 

 نژاد اجتماعی کودک

1. Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

 

1. Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 

2. Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry, Jane A.Soxman (2015) 

 

درمان پوسیدگی های عمیق، 

پالپوتومی و پالپکتومی دندان های 

شیری، مواد مورد استفاده در 

درمان پالپ دندان های شیری و 

درمان های  آشنایی با مشکالت

 پالپ دندان شیری

 دکتر

 منتظری

97/09/17 13 

1. Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

 

1. Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 

2. Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry, Jane A.Soxman (2015) 

 

درمان پوسیدگی های عمیق، 

پالپوتومی و پالپکتومی دندان های 

شیری، مواد مورد استفاده در 

درمان پالپ دندان های شیری و 

آشنایی با مشکالت درمان های 

 پالپ دندان شیری

 دکتر

 منتظری

97/09/24 14 

1. Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

 

1. Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 

2. Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry, Jane A.Soxman (2015) 

 

درمان پوسیدگی های عمیق، 

پالپوتومی و پالپکتومی دندان های 

شیری، مواد مورد استفاده در 

درمان پالپ دندان های شیری و 

درمان های  آشنایی با مشکالت

 پالپ دندان شیری

 دکتر

 منتظری

97/10/01 15 

 مطالب مطرح  شده در کالس درس توسط استاد

 

(2013 کازامازیموکتاب دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی) 23فصل  

 فصل 16 کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان)مک دونالد 2016(

 

روش های ارتباط با کودک و 

 والدین کودک

 دکتر

 علی نژاد

97/10/08 16 

 مطالب مطرح  شده توسط استاد در کالس درس و فصول منتخب

 

 (2013 کازامازیموکتاب دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی) 23-6فصول 

 (2016کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان)مک دونالد  16فصل 

 

روش های غیردارویی هدایت 

 رفتاری کودک

 دکتر

 علی نژاد

97/10/15 17 

 

 quiz-امتحان کتبی پایان ترم روش ارزشیابی:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پردیس -2دندانپزشکی کودکان نظری 

 2کودکان نظری   نام واحد:

 دندانپزشکی کودکان گروه آموزشی:

 10دانشجویان دندانپزشکی  ترم  دانشجویان هدف:

استاد  موضوع جلسه منابع

 درس

 تاریخ

ف
دی

ر
 

 و فصول مشخص شده از کتاب کالس درس مطالب مطرح  شده در

 (2013 کازامازیموکتاب دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی) 36-29-17-12-1فصول 

 (2016کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان)مک دونالد  30فصل 

 

اپیدمیولوژی بیمار های دهان و دندان 

 کودکان در ایران و جهان

 دکتر

 علی نژاد 

97/06/26 1 

Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 
 

Mc Donald, Dentistry for the child and .1 ا 

adolescent.last edition(2016) 

2. Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry, Jane A.Soxman (2015 

درمان پالپ دندان های دائمی جوان و 

آشنایی با مشکالت درمان های پالپ 

 این دندان ها 

دکتر 

 منتظری

97/07/02 2 

Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 
 

Mc Donald, Dentistry for the child and .1 ا 

adolescent.last edition(2016) 

2. Handbook of clinical techniques in pediatric dentistry, Jane A.Soxman (2015 

درمان پالپ دندان های دائمی جوان و 

آشنایی با مشکالت درمان های پالپ 

 این دندان ها

 دکتر

 منتظری

97/07/09 3 

)2013(Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Casamassimo, last edition -1 

2- Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

 

Journals of pediatric dentistry ( AAPD , IJPD ) 

 

 

 دکتر SCCموارد استفاده و نحوه کاربرد 

 رمضانیان

97/07/16 4 

 جزوه کالسی و اسالید هاجزوه 
1. Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

2. Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 

 
 

 دکتر رویش دندان و عوامل موثر بر آن 

 منتظری

97/07/23 5 

 جزوه کالسی و اسالید ها
1. Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

2. Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 

 

 دکتر رویش دندان و عوامل موثر بر آن

 منتظری

97/07/30 6 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

- Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last edition 

 

1- Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

 

 

اتیولوژی انواع بیماری های لثه و 

 پریودونتال در کودکان

بنی دکتر

 ابراهیمی

97/08/07 7 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

- Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last edition 

 

- Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

 

 

اتیولوژی انواع بیماری های لثه و 

 پریودونتال در کودکان

بنی دکتر

 ابراهیمی

97/08/14 8 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

بنی دکتر جراحی و کشیدن دندان در کودکان

 ابراهیمی

97/08/21 9 



 

 روش ارزشیابی:

 quiz-امتحان کتبی پایان ترم

 

 

 

 

 

 

Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Cassamassimo, last edition 

 

 

Mc Donald, Dentistry for the child and adolescent.last edition(2016) 

 

2. Pinkham Pediatric Dentistry, last edition(2013) 

 

کنترل دارویی رفتار کودک و 

 بیمارستانیدندانپزشکی 

 دکتر

 منتظری

97/08/28 1

0 

 مطالب مطرح  شده در کالس درس و فصول منتخب کتاب

 

 

(2013کتاب دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی)پینکهام  16-4فصول   

 فصول 25-26 کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان)مک دونالد 2016(

 

مالحظات خاص دهانی و دندانی در 

دارای بیماری  کودکان کم توان و

 خاص و سیستمیک

 دکتر

 علی نژاد

97/09/05 1

1 

 مطرح  شده در کالس درس و فصول منتخب کتاب

 

 

(2013کتاب دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی)پینکهام  16-4فصول   

 فصول 25-26 کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان)مک دونالد 2016(

 

مالحظات خاص دهانی و دندانی در 

کودکان کم توان و دارای بیماری 

 خاص و سیستمیک

 دکتر

 علی نژاد

97/09/12 1

2 

 مطرح  شده در کالس درس و فصول منتخب کتاب

 

 

(2013کتاب دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی)پینکهام  16-4فصول   

 فصول 25-26 کتاب دندانپزشکی کودک و نوجوان)مک دونالد 2016(

 

و دندانی در  مالحظات خاص دهانی

کودکان کم توان و دارای بیماری 

 خاص و سیستمیک

 دکتر

 علی نژاد

97/09/19 1

3 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

Medical emergencies in the dental office, 7th ed, 2015. Stanley F 

Malamed 

 

پیشگیری و درمان اورژانس های 

حاد پزشکی و آبسه های دندانی در 

 دندانپزشکی کودکان 

بنی دکتر

 ابراهیمی

97/09/26 1

4 

 جزوه کالسی و اسالیدها

 

Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition (2016) 

 

Medical emergencies in the dental office, 7th ed, 2015. Stanley F Malamed 

 

پیشگیری و درمان اورژانس های 

حاد پزشکی و آبسه های دندانی در 

 دندانپزشکی کودکان

بنی دکتر

 ابراهیمی

97/10/03 1

5 

)2016( Mc Donald. Dentistry for the child and adolescent. Last Edition  -1 

2-  Pediatric dentistry: infancy through adolescence by Casamassimo, last edition(2013) 

 

Contemporary Orthodontics, Proffit(2013) 

 دکتر تکامل اکلوژن

 رمضانیان

97/10/10 1

6 

 

 مطالب مطرح  شده در کالس درس و فصول منتخب کتاب

 

 (2013 کازامازیموکتاب دندانپزشکی کودکان از نوزادی تا نوجوانی) 25فصل 

 (2016دندانپزشکی کودک و نوجوان)مک دونالد  کتاب 22فصل 

 

 

فضانگهدارها در دندانپزشکی 

 کودکان 

 دکتر

 علی نژاد

97/10/17 1

7 



 

 

 

 

 

 پردیس -1کودکان عملی 

 1کودکان عملی   نام واحد:

 دندانپزشکی کودکان : گروه آموزشی

 9دانشجویان دندانپزشکی ترم  : دانشجویان هدف

 

 منابع اساتید موضوع جلسه تاریخ ردیف

ترم تحصیلی  1

1-98-97 

 معاینه و تشکیل پرونده -

آموزش مهارت های دندانپزشکی کودکان در -

 sscزمینه تراش حفرات دندان های شیری و

 بر روی کست و مانکن 

 انجام فیشورسیلنت بر روی کست و بیمار -

درمان پالپ دندان شیری بر روی دندان های -

 کشیده شده 

 آموزش تهیه فضا نگهدارنده بر روی کست-

دکتر بنی 

دکتر -ابراهیمی

دکتر -منتظری

 -نیکرمضانیان 

-دکتر علی نژاد

 دکتر بدخش

دندانپزشکی 

کودکان مک 

 دونالد

دندانپزشکی 

کودکان 

 کازامازیمو

 

 و ریکوایرمنت  عملی بیمار  - امتحان پایان روتیشن –ارزشیابی: امتحان پایان ترم عملی روش

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 پردیس -2کودکان عملی 

 2کودکان عملی   نام واحد:

 دندانپزشکی کودکان : گروه آموزشی

 10دانشجویان دندانپزشکی ترم  : دانشجویان هدف

 

 منابع اساتید موضوع جلسه تاریخ ردیف

ترم تحصیلی  1

1-98-97 

روش های برقراری ارتباط آشنایی با  -1

و روش های مختلف کنترل رفتار 

 سال به باال 6کودکان 

آشنایی با معاینه صحیح داخل  -2

دهانی و خارج دهانی، تهیه 

رادیوگرافی و تشکیل پرونده و ارائه 

 طرح درمان

آشنایی با روش مناسب رعایت  -3

بهداشت و آموزش آن به والد و 

 کودک

 آشنایی با انجام صحیح بی حسی  -4

آشنایی با تراش حفره آمالگام و  -5

 کامپوزیت و ترمیم دندان

آشنایی با درمان های پالپوتومی و  -6

 پالپکتومی و انجام آن 

 PRRآشنایی با فیشورسیالنت و  -7

 دندان های دائمی و انجام صحیح آن

آشنایی با بروساژ و فلوراید تراپی و  -8

 انجام صحیح آن

ارائه و ثبت گزارش از درمان انجام  -9

هر جلسه در پرونده بیمار و شده در 

 گرفتن امضای استاد

 

دکتر بنی 

دکتر -ابراهیمی

دکتر -منتظری

 -رمضانیان نیک

-دکتر علی نژاد

 دکتر بدخش

دندانپزشکی 

کودکان مک 

 دونالد

دندانپزشکی 

کودکان 

 کازامازیمو

 نمره عملی روزانه -امتحان خروج از بخش -امتحان ورود به بخشروش ارزشیابی: 


