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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

         

 بسمه تعالي 

 1طرح درس دندانپزشکی تشخیصی 
 

                                                                   نحوه ارزیابی تغذیه و اصالح ان در کودکان  موضوع درس:

                                                                   دندانپزشکی کودکان :گروه آموزشي

                                                                  صالحی شهرابیمرضیه دکتر   رس:مد

  هدف کلي:

 آشنایی با نحوه ارزیابی تغذیه واصالح آن درکودکان -

   

 اهداف ویژه: 

 رود در پایان کالس بتوانند به طور کامل: از دانشجویان انتظار می

 دنده حیرا توض ییمواد غذا یراهنما ستمیس. 

 دنکن یرا طبقه بند ییغذا میرژ افتیدر یالگوها. 

 دنرا شرح ده ییغذا یو نا امن هیتغذ سوء. 

 Undernutrition دنکن انیدر کودکان را ب 

  Overnutrition دنده حیدر کودکان را توض. 

 دنغذاخوردن در کودکان را بشناس اختالالت. 

 دندر رابطه با کودکان پاسخ ده یا هیتغذ یپرسش ها به. 

                                                                                

 :مجازی  وش آموزشير

 غیر همزمان )افالین با استفاده از نوید(

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                                محتوای مالتی مدیا۱  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

   تکلیف۱ که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز مدت پاسخدهی۷ مهلت ارسال پاسخ به تکالیف:زمان تقریبی برای  -



2 |  

  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 
-  

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
----------------------------------------------------------------------------------------

---------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 خیر   بلی   اید؟دیگری در نظر گرفتهآیا برای درس فعالیت مجازی  -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

- 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 www.tumsnavid.ac.ir                                              دانشگاه به ادرس ”یادگیری  الکترونیکی”سامانه   “پیام”از طریق سیستم 

 salehipegah7@gmail.com                                                                                                         پست الکترونیکی

 

 .نماییدر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج د

                                                                                                                                                                      مطرح نمایند. salehipegah7@gmail.comاشکاالت وسواالت خود را از طریق  پست الکترونیکی 

                                                                                                                                                                                                                                                           

mailto:salehipegah7@gmail.com
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  هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است.  دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس 
 

 روش های غیر دارویی هدایت رفتاری کودک موضوع درس:

 کودکان گروه آموزشي:

                                                                   دکتر دنیا علی نژاد مدرس: 

  هدف کلي:

 روش های غیر دارویی هدایت رفتاری کودک -

                                                                                                                                                                                                          

  اهداف ویژه:
 آشنایی با متغیرهای موثر در رفتار کودکان 

 آشنایی با طبقه بندی رفتار کودکان از نظر همکاری 

 آشنایی با انواع روش های کنترل رفتاری کودک 

                                                                            

 :مجازی  روش آموزشي

 آفالین

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                                سواالت تستی و تشریحی  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

   سوال 3-5 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 یک ماه زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم،  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................                                                 ............................................................................                                                                                                                                                       
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  هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است.  دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 ارزیابی از طریق سواالت چهارگزینه ای  و پاسخ کوتاه درپایان ترم

 

  :ارتباط با استادنحوه 

 پیام سامانه نوید

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

-                                                                                                                                                                                                                                                                      
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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس
 

 روش های ارتباط با کودک و والدین کودک  موضوع درس:

  کودکان گروه آموزشي:

                                                                   دکتر دنیا علی نژاد مدرس:

 هدف کلي:

 روش های ارتباط با کودک و والدین کودک -

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

  آشنایی با روش های ارتباط با کودک 

  با روش های ارتباط با والدین کودکآشنایی 

                                                                                        

 :مجازی  روش آموزشي

 آفالین

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                                سواالت تستی و تشریحی  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

   سوال 3-5 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 یک ماه تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف:زمان  -

 

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                           

 

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -
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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 ارزیابی از طریق سواالت چهارگزینه ای  و پاسخ کوتاه درپایان ترم

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 پیام سامانه نوید

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

  ---                                                                                                                                                                                                                                                                 
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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس
 

                                                                رادیوگرافی در کودکان با بزرگساالن تفاوت موضوع درس:

                                                                   کودکان گروه آموزشي:

                                                                  دکتر الناز عسکری  رس:مد

  هدف کلي:

                                                                                                         بزرگساالن با کودکان در رادیوگرافی با تفاوت دانستن -

                                                                                                                                                                                                          

   اهداف ویژه:

 در پایان مبحث دانشجو باید:

 های ایمنی و حفاظت کودکان در برابر اشعه را نام ببرد. شرو 

 بداند. انواع تکنیک های رادیوگرافی را 

 .انواع گیرنده های تصویر رادیوگرافی را بیان نماید 

  را توضیح دهد.   معاینات رادیوگرافیکمعیارهای انتخاب و 

 .بتواند رادیوگرافی ها را تفسیر کند 

                                                                                                 

   :مجازی  روش آموزشي

 غیر همزمان

 

سوال تشریحي  به عنوان  2صدا گذاری شده همراه با    Power Pointمحتوا به صورت  :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

 تکلیف

                                                                                  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

    که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

  زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                        

 

 خیر   یبل   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

--- 

  

   :ارتباط با استادنحوه 

 پیام سامانه نوید

 

   .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

-                                                                                                                                                                                                                                                                   
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  هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است.  دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس
 

 روانی و اجتماعی کودک -رشد جسمی، روحی موضوع درس:

  کودکان گروه آموزشي:

                                                                   دکتر دنیا علی نژاد مدرس:

  هدف کلي:

 روانی و اجتماعی کودک -آشنایی با رشد جسمی، روحی -

                                                                                                                                                                                                          

  اهداف ویژه:
  سالگی 3آشنایی با رشد جسمی کودک تا 

 سالگی 3روانی کودک تا  -با رشد روحی آشنایی 

  سالگی 3آشنایی با رشد اجتماعی کودک تا 

  سالگی 6-3آشنایی با رشد جسمی کودک از 

 سالگی 6-3روانی کودک از  -آشنایی با رشدروحی 

  سالگی 6 -3آشنایی با رشد اجتماعی کودک از 

  سالگی 21-6آشنایی با رشد جسمی کودک از 

 سالگی21 - 6ی کودک از روان -آشنایی با رشدروحی 

  سالگی 21-6آشنایی با رشد اجتماعی کودک از 

 

 :مجازی  روش آموزشي

 آفالین

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                                سواالت تستی و تشریحی  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

   سوال 3-5 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 یک ماه زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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  هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است.  دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم،  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                            

 

 خیر  یبل   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 ارزیابی از طریق سواالت چهارگزینه ای  و پاسخ کوتاه درپایان ترم

 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 پیام سامانه نوید

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

-                                                                                                                                                                                                                                                                   
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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس
 

                                                                  انواع وسایل مکانیکی وشیمیایی برداشت پالک ونحوه حذف ان در کودکان وتفاوت ان با بزرگساالن موضوع درس:

                                                                  دندانپزشکی کودکان گروه آموزشي:

                                                                دکتر مرضیه صالحی شهرابی رس:مد

 هدف کلي:

 انواع وسایل مکانیکی وشیمیایی برداشت پالک و نحوه حذف آن در کودکان و تفاوت آن با بزرگساالناشنایی با -

  

 اهداف ویژه: 

 ز دانشجویان انتظار میرود در پایان این جلسه به طور کامل :ا

 شرح دهند.را های میکروبی بهداشت دهان و تشکیل پالکنبهج 

  را بدانند. برداشت پالک در کودکان یکیمکان لیوسا 

   اشنا شوند. برداشت پالک در کودکان ییایمیش لیوسابا 

 بگیرند. را یاد حذف پالک در کودکان و بزرگساالن یروشها تفاوت 

  اشنا شوند های مخصوص جهت بهداشت دهان در منزلدستورالعملبا 

 رابدانند. برنامه های بهداشت دهان در مطب 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي 

 غیر همزمان )افالین با استفاده از نوید(

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                               مالتی مدیامحتوای ۱  :دکه در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 تکلیف۱ که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز مدت پاسخ دهی۷ زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 

دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر  -

      استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------                                                                                                                                                                                                           

 
  اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

-   بلی   خیر 

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

-  

  :نحوه ارتباط با استاد

 www.tumsnavid.ac.ir                                              دانشگاه به ادرس ”یادگیری  الکترونیکی”سامانه   “پیام”از طریق سیستم 

 salehipegah7@gmail.com                                                                                                         پست الکترونیکی

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

                                                                                                                                                                      مطرح نمایند. salehipegah7@gmail.comاشکاالت وسواالت خود را از طریق  پست الکترونیکی 

mailto:salehipegah7@gmail.com
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  دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اجازه این دانشکده است. دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس
 

                                              فیشور سیالنت و ترمیم رزینی پیشگیرانه  موضوع درس:

                                                       دندانپزشکی کودکان گروه آموزشي:

                                                       سارا رمضانیاندکتر  رس:مد

  هدف کلي:

                                                                                                            فیشورسیالنت و ترمیم های رزینی پیشگیرانه و روش انجام آنهاآشنایی با  -

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

  را بداند و علت تجویز فیشورسیالنت در پیشگیری از پوسیدگی دندانیاهمیت دانشجوباید. 

  را بداند. انواع مواد مورد استفاده در درمان فیشورسیالنت و خصوصیات هر یکدانشجو باید 

  و عدم تجویز فیشورسالنت در کودکان را بداند.  موارد تجویزدانشجو باید 

  مراحل انجام درمان فیشورسیالنت را بدانددانشجو باید. 

 .دانشجو باید علت ایجاد مشکالت بعد از قرار دادن فیشورسیالنت را تشخیص دهد 

 .دانشجو باید انواع ترمیم های رزینی پیشگیرانه و خصوصیات هر یک را بداند 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 غیرهمزمان با استفاده از نوید

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                                دو محتوای مولتی مدیا  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 یک فایل تکلیف که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 دو هفته تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف:زمان  -

 .McDonald & Avery Dentistry for the chid and adolecence, 6102, chapter 01 

Pediatric Dentistry: Infancy through adolecence6102, chapter 26     

زوم و ...(، برای آموزش همزمان استفاده مي کنید، درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، 
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 نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

............................................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................................ 

                                                                                                                                                                                                        

 خیر   بلی   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

- 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 سامانه نوید

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

                                                                                                                                                                                                                                                                     نویدارتباط از طریق سامانه 
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 بسمه تعالي           

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس
 

                                              مکانیسم عملکرد و نحوه تجویز آنانواع فلوراید،  موضوع درس:

                                                       دندانپزشکی کودکان گروه آموزشي:

                                                       غزاله بنی ابراهیمیدکتر  رس:مد

  هدف کلي:

 فلوربد و مکانیسم عمل در جلوگیری از ایجاد پوسیدگی و روشهای استفاده از آن در دندانپزشکیآشنایی با  -

                                                                                                                                                                                                                                                                                           

 اهداف ویژه:

  بشناسدرا  ماده فلوراید و مکانیسم عمل آن در پیشگیری از پوسیدگیدانشجوباید. 

  را بداند. منابع فلوراید سیستمیکدانشجو باید 

  را بداند. نشانه های فلوروزیس دندانی دانشجو باید 

  را بداند های کاهش ریسک فلوروزیسروش دانشجو باید. 

  تعریف فلوراید موضعی و روشهای تجویز آن را بدانددانشجو باید. 

  را بداند. روش انجام فلورایدتراپی حرفه ایدانشجو باید 

 .دانشجو باید در ارتباط با سمیت فلوراید آگاهی الزم را کسب کند 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 غیرهمزمان با استفاده از نوید

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                                محتوای مولتی مدیا  د:که در سامانه بارگذاری می شو محتوایینوع و  تعداد -

 یک فایل تکلیف   که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 ده روز زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

Primary Preventive Dentistry chapter 41&41 & 41منابع 
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درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                          

 

 خیر   یبل   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

- 

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 سامانه نوید

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

                                                                                                                                                                                                                                                                     ارتباط از طریق سامانه نوید
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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
 دندانپزشکي  دانشکده واحدهاي درسي مجازي

 

*مشخصات درس-الف
 

  :1911ورودي:      1911-1011-1نیم سال:  1 عملیدندانپزشکی کودکان نام درس 

 

 عملي           کارگاهي-نظري                    عملي                    نظري                             2:واحدتعداد 

 
 

 شماره تماس:           دکتر شبنم میالنی و نام خانوادگي استاد مسئول درس: نام 

 

 :هدف کلي 

 

 اندرم انجام و پرونده یلتشک شده کشیده های دندان و دنتیک روی بر کودکان دندانپزشکی در شایع های درمان نجاما -

 کودکان بخش بیماران روی بر ترمیمی و پیشگیرانه های

 

 :اهداف اختصاصي 

 دانشجو باید بتواند:

  :حیطه شناختي 

 اصول معاینه در کودکان را بداند.  .1

 اندیکاسیون ها و مراحل درمان های پالپ دندان های شیری را بلد باشد. .2

 بی حسی را بداند.اصول انجام تکنیک های مختلف  .9

 اصول انجام درمان های مختلف ترمیمی، پالپ و پیشگیری را بداند. .0

 اجتماعی کودک آشنا شود. -روانی–با کلیات رشد روحی  .1

 

  :حیطه رفتاري 

 دندان های شیری را بر روی کست و بیمار بدرستی انجام دهد. 1و  1،2تراش های کالس  .1

 بیمار بدرستی انجام دهد.بر روی کست و دندان  PRRفیشور سیالنت و  .2

 پالپوتومی دندانهای شیری را بر روی دندان های کشیده شده و بیمار صحیح انجام دهد. .9

 درمان پالپکتومی را در دندانهای شیری کشده شده قدامی کامل و درست انجام دهد. .0
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 فضانگهدار بند و لوپ را بر روی کست بسازد. .1

 ستی تراش دهد.بدر SSCدندان های کست را جهت قرار دادن  .6

 معاینه، تشخیص و تشکیل پرونده کودک را با کمک دانشجویان سال باالتر انجام دهد. .7

 

 :حیطه عاطفي 

 بر اساس اصول کنترل رفتاری با کودکان ارتباط برقرار کند. .1

 اهمیت درمان دندانهای شیری را بداند. .2

 

 *معرفي درس-ب

 

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیري-توضیح کلي شیوه کار شما و روند یاددهي 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردي مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 
  .درس دانشجویان با اصول اولیه دندانپزشکی کودکان آشنا خواهند شددر این 

 این درس در سه محیط ارائه خواهد شد :

 معرفی مباحث مختلففضای مجازی بصورت ارائه پاورپوینت و فیلم -1

 .تمرین در پری کلینیک بر روی مانکن-2

حضور در بالین بیمار جهت تشکیل پرونده و ارائه طرح درمان و انجام درمان های ساده و حضور بعنوان مشاهده گر در درمان های -9
advance 

پس از ارائه مطلب بصورت پاورپوینت یا فیلم آموزشی نصف زمان روتیشن در پری کلینیک بر روی کست های آموزشی کارهای 

انجام گرفته و توسط استاد مربوطه رفع ایراد می گرددو در نیمه دوم روتیشن دانشجویان بر بالین بیمار رویتی دندانپزشکی کودکان 

در تشکیل پرونده و ارائه طرح درمان و  9حاضر شده عالوه بر مشاهده گر بودن در درمان دانشجویان دندانپزشکی کودکان عملی 

 درمان های ساده برای بیماران همکاری خواهند کرد.
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

 1دندانپزشکي کودکان عملي 

 

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

/پاورپوینت مقاله/جزوهکتاب/)

 صداگذاری شده/مولتی مدیا

 یا هر نوع محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

ر ب تکلیف

حسب 

 روز

نژاددکتر دنیا علی  تشکیل پرونده 1  
ویدیوی توضیحات تشکیل 

 پرونده

ابتدای 

 ترم
 

 اسالید دکتر دنیا علی نژاد مورفولوژی دندان شیری 2
ابتدای 

 ترم
 

 اسالید و ویدیوی دمانستریشن دکتر دنیا علی نژاد درمان پالپ 9
ابتدای 

 ترم
 

 اسالید و ویدیوی دمانستریشن دکتر الناز عسگری PRRفیشورسیالنت و 0
ابتدای 

 ترم
 

1 Stainhess steel 

crowns 
 اسالید و ویدیوی دمانستریشن دکتر الناز عسگری

ابتدای 

 ترم
 

 اسالید و ویدیوی دمانستریشن دکتر مرضیه صالحی ترمیم دندان های شیری 6
ابتدای 

 ترم
 

 اسالید و ویدیوی دمانستریشن دکتر شبنم میالنی فضا نگهدارها 7
ابتدای 

 ترم
 

8 observer 

 میالنی،شبنم دکتر

 دکتر سمانه بدخش، دکتر سارا رمضانیان

صالحی شهرابی  مرضیهدکتر

 ،دکتر دنیا علی نژاد،

دکتر الناز عسگری، دکتر غزاله 

 بنی ابراهیمی
 

 

Pediatric dentistry: 

infancy through 

adolescence by 

Cassamassimo, last 

edition 

McDonald and Avery 

dentistry for the child 

and adolescent, last 

edition 
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 ارزشیابي  -د
 ارزشیابی در سه سطح انجام میشود :

 

 یا حضوری) بنا به موقعیت دانشکده در آن زمان(نمره : در انتهای دوره از مباحث ارائه شده بصورت آنالین  1

 

 نمره : ارائه ریکوایرمنت های خواسته شده در پری کلینیک و ارزیابی ریکوایرمنت توسط اساتید 11

 

 نمره : حضور فعال بر بالین بیمار و ارائه ریکوایرمنت های بالینی بیمار و ارزیابی روزانه توسط اساتید. 1
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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
 دندانپزشکی  دانشکده واحدهای درسی مجازی

 

 

*مشخصات درس-الف
 

  :1310ورودی:      1311-1011-1نیم سال:          3 عملیدندانپزشکی کودکان نام درس 

 

 2:واحدتعداد           

 کارگاهی                     عملی      -نظری                    عملی                       نظری              

 شماره تماس: دکتر روشنک منتظریام خانوادگی استاد مسئول درس:نام و ن 

 

 :هدف کلی 

 ایه درمان انجام و پرونده یلتشک شده کشیده های دندان و دنتیک روی بر کودکان دندانپزشکی در شایع های درمان انجام

 کودکان بخش بیماران روی بر ترمیمی و پیشگیرانه

 

 

 :اهداف اختصاصی 

 :بتواند باید دانشجو

  :شناختی حیطه 

  .بداند را کودکان در معاینه اصول

 .باشد بلد را شیری های دندان پالپ های درمان مراحل و ها اندیکاسیون

 .بداند را حسی بی مختلف های تکنیک انجام اصول

 .بداند را پیشگیری و پالپ ترمیمی، مختلف های درمان انجام اصول

 .بداند را شیری های دندان در SSC دادن قرار اصول

 .بداند را فضانگهدارها دادن قرار و ساخت تجویز، اصول

 

  :رفتاری حیطه 

 .کند برقرار کودک و والدین با مناسب ارتباط

 .کند آماده درمان شروع برای را کودک رفتاری کنترل اصول اساس بر
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 .نماید ثبت پرونده در و دهد انجام بدرستی را بالینی معاینات

 .کند تهیه و تجویز را مناسب رادیوگرافی

 .آورد بدست بیمار در بدرستی را حسی بی

 .بنویسد رادیوگرافیک و بالینی های یافته اساس بر را بیمار هر برای مناسب درمان طرح

 .دهد انجام بدرستی بیمار روی بر را شیری های دندان ترمیمی مختلف های درمان

 .دهد انجام بدرستی بیمار دندان روی بر PRR و سیالنت فیشور

 .دهد انجام صحیح را فلورایدتراپی و بروساژ بیماران برای

 .دهد انجام صحیح بیمار های دندان روی بر را شیری دندانهای پالپوتومی

 .دهد انجام درست و کامل شیری دندانهای در را پالپکتومی درمان

 .نماید سمان را آن و دهد انجام را صحیح قالبگیری و مناسب بند انتخاب بیمار برای لوپ و بند فضانگهدار جهت

 .کند وسمان انتخاب را روکش مناسب سایز دهد، تراش بدرستی SSC دادن قرار جهت را بیمار دندان

 

 

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 یف، شرکت فعال در تعامالت و ....انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکال 

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 ردیف
عنوان 

 جلسه
 نام استاد

 نوع منبع

/پاورپوینت صداگذاری مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر نوع محتوای  شده/مولتی مدیا

 دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

 
 تشخیص

طرح 

 درمان

انجام 

 درمان

 دکتر دنیا علی نژاد

 دکتر الناز عسگری

 دکتر مرضیه صالحی شهرابی

 دکتر سمانه بدخش

 دکتر سارا رمضانیان

 دکتر غزاله بنی ابراهیمی

Pediatric dentistry: infancy 

through adolescence by 

Cassamassimo, last edition 

McDonald and Avery dentistry for the 

child and adolescent, last edition 

 

در 

طول 

 ترم
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 ارزشیابي  -د

 

 ارزشیابی در سه سطح انجام میشود :

 نمرات روزانه دانشجو را شامل خواهد شد .نمره: ارزیابی روزانه اساتید که میانگین  11

 نمره : امتحان پایان روتیشن که بصورت آنالین یا حضوری ) بر اساس شرایط دانشکده ( خواهد بود . 1

  
: میانگین کارهای انجام شده در طول روتیشن توسط دانشجویان محاسبه می گردد و دانشجویانی که تعداد کارهای  نمره 2 ±

 ( خواهند بود.2 ±کمتر یا بیشتر از میانگین داشته باشند مشمول کاهش یا افزایش نمره) 
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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
 دندانپزشکي  دانشکده واحدهاي درسي مجازي

 

 

*مشخصات درس-الف
 

  :1911ورودي:      1911-1011-1نیم سال:      1دندانپزشکی کودکان نظری نام درس 

 عملي                      کارگاهي -نظري                عملي              ظرين                  1:  تعداد واحد  

  :شماره تماس:        روشنک منتظری هدشیدکتر نام و نام خانوادگي استاد مسئول درس 

 :هدف کلي 

 های درمان و پیشگیری های درمان درمان، طرح تشخیص، و معاینه های حیطه در کودکان دندانپزشکی کلیات با آشنایی

 شیری های دندان پالپ و ترمیمی

 

 :اهداف اختصاصي 

 

 دانشجو باید بتواند:

  :حیطه شناختي 

 اصول معاینه در کودکان را بداند. 

 اندیکاسیون ها و مراحل درمان های پالپ دندان های شیری را بداند.

 اصول انجام تکنیک های مختلف بی حسی را بداند.

 اصول انجام درمان های مختلف ترمیمی، پالپ و پیشگیری را بداند.

 اجتماعی کودک آشنا شود. -روانی–با کلیات رشد روحی 
 

  :حیطه رفتاري 

 بر اساس عالیم بالینی و رادیوگرافیک، بیماری های دهان  و دندان کودکان را بدرستی تشخیص دهد.

 تشخیص دهد. عالیم دهانی کمبودهای تغذیه ای را در کودکان
 

 روش های رعایت بهداشت دهان متناسب با سنین مختلف را شرح دهد.

 .درمان های مختلف ترمیمی، پالپ و پیشگیری را در کودکان انجام دهد 

 :حیطه عاطفي 

 .بر اساس اصول کنترل رفتاری با کودکان ارتباط برقرار کند 
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 .اهمیت درمان دندانهای شیری را بداند 

 

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیري-توضیح کلي شیوه کار شما و روند یاددهي 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردي مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 
این درس شامل مباحث پایه ای دندانپزشکی کودکان است دانشجو در این درس با اصول پایه دندانپزشکی کودکان اعم از تشخیص 

اصولی این رشته با دندانپزشکی بزرگساالن آشنا خواهد شد .کالس ها بصورت ، طرح درمان و اصول کنترل رفتاری و تفاوت های 

مجازی با ارائه پائرپوینت همراه با صدا میباشد که در مواردی با مولتی مدیاهای دیگری همراه خواهد بود .برای هرجلسه مجازی 

 الت و سواالت دانشجویان از طریق ایمیل یا آیتکلیفی تعیین می شود که باید توسط دانشجو در فرصت مقرر پاسخ داده شود .اشکا

 ی فضای مجازی پاسخ داده خواهد شد.دی های اپلیکیشن ها

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

 
 ردیف

 عنوان جلسه
نام 

 استاد

 نوع منبع

/پاورپوینت صداگذاری مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر نوع محتوای  شده/مولتی مدیا

 دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

تکلیف بر 

حسب 

 روز

معاینه و تشخیص و اهمیت دندانپزشکي کودکان و  1

 طرح درمان در کودکان
دکتر 

 علي نژاد

Pediatric dentistry: infancy through 
adolescence by Cassamassimo, last edition 
McDonald and Avery dentistry for the child 

and adolescent, last edition 

 مولتی مدیا

02/6/99  11 

دکتر   تفاوت رادیوگرافي در کودکان با بزرگساالن 0

 عسگري

Pediatric dentistry: infancy through 
adolescence by Cassamassimo, last 

edition 
McDonald and Avery dentistry for the 

child and adolescent, last edition 

مدیا مولتي  

70/6/99  11 

رواني و اجتماعي کودک -رشد جسمي، روحي 3 دکتر  

 Pediatric dentistry: infancy through علي نژاد
adolescence by Cassamassimo, last edition 
McDonald and Avery dentistry for the child 

and adolescent, last edition 
امدیا  مولتی  

3/7/99  

دکتر  روشهاي ارتباط با کودک و والدین کودک 4 11

12/7/99 علي نژاد  

دکتر  روشهاي غیر دارویي هدایت رفتاري کودک 5

04/7/99 علي نژاد  
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نواع وسایل مکانیکي و شیمیایي برداشت پالک و ا 6

 نحوه حذف آن در کودکان و تفاوت آن بابزرگساالن
دکتر 

يصالح  

Pediatric dentistry: infancy through 
adolescence by Cassamassimo, last edition 
McDonald and Avery dentistry for the child 

and adolescent, last edition 

مدیا مولتی  

1/8/99  11  

بني دکتر  انواع فلوراید، مکانیسم عملکرد و نحوه تجویز آن 7

 ابراهیمي

Pediatric dentistry: infancy through 

adolescence by Cassamassimo, last 

edition 

McDonald and Avery dentistry for the 

child and adolescent, last edition 

مدیا مولتي  

8/8/99  11 

 دکتر PRR   فیشورسیالنت 8

 رمضانیان

Pediatric dentistry: infancy through 
adolescence by Cassamassimo, last edition 
McDonald and Avery dentistry for the child 

and adolescent, last edition 

مدیا مولتی  

15/8/99  11  

دکتر  نحوه ارزیابي تغذیه و اصالح آن در کودکان 9

 صالحي

Pediatric dentistry: infancy through 
adolescence by Cassamassimo, last edition 
McDonald and Avery dentistry for the child 

and adolescent, last edition 
مدیا مولتی  

00/8/99  11 

تفاوت بي حسي در کودکان و عوارض بي حسي  12

 بافت نرم و دوز مجاز آن
دکتر 

 عسگري

Pediatric dentistry: infancy through 
adolescence by Cassamassimo, last edition 
McDonald and Avery dentistry for the child 

and adolescent, last edition 

مدیا مولتی  

09/8/99  11 

مورفولوژي دندانهاي شیري و تفاوت آن با  11

 دندانهاي دائمي
دکتر 

 علي نژاد

Pediatric dentistry: infancy through 
adolescence by Cassamassimo, last edition 
McDonald and Avery dentistry for the child 

and adolescent, last edition 

مدیا مولتی  

6/9/99  11 

10 
تفاوت در تراش دندانهاي شیري، استفاده از 

رابردم، مواد دنداني شایع و موارد استفاده در 

 کودکان
دکتر 

 عسگري
Pediatric dentistry: infancy through 

adolescence by Cassamassimo, last edition 
McDonald and Avery dentistry for the child 

and adolescent, last edition 

مدیا مولتی  

13/9/99  11  13 
تفاوت در تراش دندانهاي شیري، استفاده از 

رابردم، مواد دنداني شایع و موارد استفاده در 

 کودکان
دکتر 

 عسگري

14 
از  تفاوت در تراش دندانهاي شیري، استفاده

رابردم، مواد دنداني شایع و موارد استفاده در 

 کودکان
دکتر 

 عسگري

پالپوتومي و پالپکتومي دندانهاي شیري و مواد  15

 مورد استفاده در درمان پالپ دندانهاي شیري
دکتر 

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

McDonald and Avery dentistry for the child and 
adolescent, last edition 

مدیا مولتی  

4/12/99 پالپوتومي و پالپکتومي دندانهاي شیري و مواد  16 11 

 مورد استفاده در درمان پالپ دندانهاي شیري

دکتر 

 صالحي

پالپوتومي و پالپکتومي دندانهاي شیري و مواد  17

پالپ دندانهاي شیريمورد استفاده در درمان   

دکتر 

 صالحي
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 ارزشیابي  -د

 امتحان پایانی بصورت سواالت چهارگزینه ای خواهد بود .

کاهش خواهد نمره از  %01انجام تکلیف ارائه شده در زمان مناسب الزامی است و در صورت عدم انجام تکلیف در زمان مقرر ، تا 

 یافت.
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 بسمه تعالي

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس
 

مواد مورد استفاده در درمان های پالپ دندان های  ،پالپوتومی وپالپکتومی دندان های شیری   ،درمان پوسیدگی های عمیق موضوع درس:

      شیری شیری و اشنایی با مشکالت درمان های پالپ دندان های

 کودکان دندانپزشکی گروه آموزشي: 

                                                                 دکتر مرضیه صالحی شهرابی رس:مد 

 هدف کلي:

 پالپ دندان ی، مواد مورد استفاده در درمان ها  یریش یدندان ها یوپالپکتوم یپالپوتوم ق،یعم یها یدگیدرمان پوسی با اشنای -

                                                                یریش یپالپ دندان ها یت درمان هامشکالو  یریش یها

                                                                                                                                                                                                          

 هداف ویژه:ا 

 جلسه به طور کامل: ۳از دانشجویان انتظار میرود در پایان این 

 .روش تشخیص مشکالت پالپی را بدانند 

  بشناسند.روش های مختلف درمان پالپ دندان های شیری را 

  بیان کنند.مواد مورد استفاده در پالپ تراپی دندان های شیری را 

 عالیم و نشانه های مشکالت و شکست درمان پالپ دندان های شیری را یاد بگیرند. 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 غیر همزمان )افالین بااستفاده از نوید( 

 

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                                 مدیامحتوای مالتی  ۳ د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

   تکلیف۳ که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز مدت پاسخدهی۷ زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند  -

  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

...............................................................................................................................................................................................................................................

......................................................................................................................................................................................................................................... 

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

--- 

 

  :ارتباط با استادنحوه 

 www.tumsnavid.ac.ir                                              دانشگاه به ادرس ”یادگیری  الکترونیکی”سامانه   “پیام”از طریق سیستم 

 salehipegah7@gmail.com                                                                                                         پست الکترونیکی

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

 مطرح نمایند. salehipegah7@gmail.comاشکاالت وسواالت خود را از طریق  پست الکترونیکی 

                                                                                                                                                                                                                                                                  

mailto:salehipegah7@gmail.com
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 بسمه تعالي           

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس
 

                                                                  تفاوت تراش در دندان های شیری ،استفاده از رابر دم،مواد دندانی شایع و موارد استفاده در کودکان   موضوع درس:

                                                                   کودکان گروه آموزشي:

                                                                  الناز عسکریدکتر   رس:مد

  هدف کلي:

 تفاوت تراش در دندان های شیری ،استفاده از رابر دم،مواد دندانی شایع -

                                                                                                                                                                                                     

 اهداف ویژه:

 در پایان مبحث دانشجو باید: 

 تفاوت مورفولوژی دندان های شیری و دائمی را بداند. 

 وضعیت مواد دندانی رایج را مقایسه کند. 

 وسایل مورد نیاز برای حفظ ایزوالسیون را بشناسد. 

 کار بگسرد بتواند رابردم را برای کودکان به. 

 تراش حفره در دندان شیری را بتواند انجام دهد . 

                                                                                                                                                                                                        

  :مجازی  وش آموزشير

 غیر همزمان 

 

  :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                                صدا گذاری شده  Power Pointمحتوا به صورت  :دکه در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 سوال تشریحی  به عنوان تکلیف 2 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

  زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -

 

دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
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............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                    

 

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

--- 

  :ارتباط با استادنحوه 

 پیام سامانه نوید 

 

   .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

--- 
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 بسمه تعالي           

 1دندانپزشکی تشخیصی  طرح درس
 

 اهمیت دندانپزشکی کودکان و معاینه و تشخیص و طرح درمان در کودکان موضوع درس:

 کودکان گروه آموزشي:

                                                                   دکتر دنیا علی نژاد مدرس: 

 هدف کلي:

 اهمیت دندانپزشکی کودکان و معاینه و تشخیص و طرح درمان در کودکان -

 

 اهداف ویژه:

 بررسی تاریخچه دندانپزشکی کودکان 

  دندانپزشکی کودکان در بین سایر رشته های دندانپزشکیاهمیت 

 بررسی اهمیت دندان های شیری و نگهداری آنها 

 معاینه در دندانپزشکی کودکان 

 نحوه تشخیص در دندانپزشکی کودکان 

 طرح درمان در دندانپزشکی کودکان 

                                                                                             

 :مجازی  روش آموزشي

 آفالین

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                                سواالت تستی و تشریحی  د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

   سوال 3-5 که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 یک ماه به تکالیف:زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ  -

 

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................                                                                                                                                                                                                               
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 خیر   یبل   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 ارزیابی از طریق سواالت چهارگزینه ای  و پاسخ کوتاه درپایان ترم

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 پیام سامانه نوید

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

-                                                                                                                                                                                                                                                              


