
 
 دانشکده

 ترمی قالب نگارش طرح درس
 

 91دانشجویان ورودی مخاطبان:                                           2  نظری ارتودانتیکسعنوان درس :

 9تا  8:30ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:                                      واحد1::)یا سهم استاد از واحد( تعداد واحد

متخصص  ،ایمانیدمحم مسلم  دکترمدرس:           95-96نیمسال اول  /8:30 تا7:30 شنبه سهن ارائه درس: زما

 ارتودانتیکس

 1ارتودانتیکس نظری :نیاز پیشدرس و 

 
 تشخیص ومدیریت مشکالت غیر استخوانی در بیماران کودک و نوجوانهدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 Occlusal relationship problems-2و1
    ها دندانمشکالت رویشی  -4و3
     مشکالت مربوط به فضای قوس فکی             -5
                      مدیریت فضا در قوس فکی -6
 رفع عادات دهانی،ارتودنسی پیشگیری -7
 
 

قسمت بیان  2جلسه اول در  4)اهداف ویژه وکلی موضوع 5کل جلسه و در  7در مجموع  اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 نظر است( عنوان در مجموع مورد 2میشود زیرا 

 
 تشخیص و درمان مشکالت اکلوزال در کودکانهدف کلی جلسه اول و دوم:

 
  اهداف ویژه جلسه اول:

 
  در پایان دانشجو قادر باشد

   

 .ثر در کراس بایت قدامی را شرح دهدعوامل مو 1-1
 طرح درمان برای انسیزوهای رویش یافته که دچار تروما شده اند را توضیح دهد،1-2
 ،طور کامل توضیح دهد سه روش درمان کراس بایت خلفی به همراه اپالنس مورد استفاده ان را به1-3
                                                                                                          کراس بایت قدامی غیر اسکلتال را توضیح دهد.                                علت، عوارض ودرمان 1-4
                                                                                                                                                                

                                                            :تشخیص ودرمان صحیح مشکالت رویشیهدف کلی جلسات سوم و چهارم
                                                                                                                                                

 ،شرح دهد را  over retain دندان شیری عوارض نامطلوب -2-1
2-2 Ectopic eruption    کانین ماگزیال را توضیح دهد و واول ماگزیال      مولرهای،در مورد دندان انسیزور لترال

 ،مداخالت درمانی الزم را شرح دهد
.مداخالت درمانی مناسب را برای  را بنویسدور انسیز تأخیریرویش  یدرمان مناسب براطرح  مالحظات و،تعریف  2-3

  .شیری انکیلوز را توضیح دهد های دندان
 

 ت فضای داخل قوس:شناخت انواع مشکالهدف کلی جلسه پنجم
                                                                                                                                                

  شرح دهد،فضا را  آنالیزاول و قدم دوم اصول  قدم 3-1
 ، را بنویسدفضا  آنالیزسه فرض مهم در  3-2 
 .کامل شرح دهد طور بهنروییده را  دائمی  ایه دندان گیری اندازهسه روش  3-3 

  حل کند های دائمی نروییده را گیری دندان اندازه همربوط ب مسائل 3-4
 
 
 



 
 
  

 :درمان انواع مشکالت فضای داخل قوسهدف کلی جلسه ششم
 

              
 را به   band and loop، partial denture، distal shoe ،lingual archاپالینس های ون و مشکالت یاندیکاس4-1

 ، شرح دهدطور کامل          
 ،فضا در ماگزیال  را شرح دهد گیری بازپسدستگاه الزم برای 4-2 
 ، کامل شرح دهد طور بهدر مندیبل را   مورد استفاده در باز پس گیری فضااپالنس 4-3 
 ،رح دهدشفضای کافی را  باوجودمداخالت الزم در کرودینگ خفیف تا متوسط ثنایا 4-4 
 ، را توضیح دهددرمان مشکل کمبود فضا به علت شیفت دندان مولر برای مناسب    زمان 4-5 
طرح درمان کلی برای کرودینگ متوسط جنرالیزه را توضیح  ،شرح دهد کامل  طور بهرا  زودهنگامرمان اندیکاسیون د4-6 

 دال را توضیح دهیقدام ماگز جلوآمدهو  ردا فاصله های دندانبرای درمان  الزم های و دستگاهعلت  ،دهد
 

 اشنایی با عادات تاثیر گذار و راههای کنترل انهاهدف کلی جلسه هفتم:
 ،کامل توضیح دهد طور بهان را  اپالنس مورد استفاده به همراهروش درمان کراس بایت خلفی سه 5-1
 ،کراس بایت قدامی غیر اسکلتال را توضیح دهد عوارض ودرمان ،علت 5-2 
 .راهکارهای درمانی برای عادات دهانی را توضیح دهد5-3 

                                                                                                                                                                           
   Contemporary Orthodontics ;Profit; last Edition                      منابع:

 

  سخنرانی، پرسش وپاسخ، فیلم اموزشی             روش تدریس:

 

             پاورپوینت          ل آموزشی :وسای

 
 سنجش و ارزشیابی 

 ساعت تاریخ  بر حسب درصد(کل )سهم از نمره  روش       آزمون

 //////////////////////// /////////////////////////// 5 0/0 کتبی-شفاهی کوئیز

   25 0/0 کتبی آزمون میان ترم 

  5/11/1395 65 0/0 کتبی آزمون پایان ترم

حضور فعال در 
 کالس

 0/0 5   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع  و رعایت شئونات الزم در تمامی جلسات -1
 شرکت فعال در تبادالت علمی -2
 آمادگی قبلی در ارتباط با مباحث مورد تدریس هر جلسه -3

 
 
 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول               نام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه: 
 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :

 



 نظری 2 ارتودنسی

 

 4مسئول درس: آقای دکتر ایمانی                                         کالس 

 

 استاد تاریخ عنوان محتوای آموزشی ردیف

 دکتر رحیمی 23/6/95 اصول واکنش بافتی، پاسخ استخوان و بافت های پریودنتال به فانکشن نرمال 1

6/7/95 پاسخ استخوان و بافتهای پریودنتال به نیروهای ارتودنسی 2  دکتر رحیمی 

 13/7/95 1-آشنایی با انواع حرکات دندانی و مکانیک آنها 4و3

27/7/95 

 دکتر گلشاه

 انکوریج و کنترل آن، اصول مکانیکی کنترل نیروها در ارتودنسی 5
 

 دکتر گلشاه 4/8/95

 دکتر رحیمی 11/8/95 کلی طراحی درمان اصول 6

 دکتر رحیمی 18/8/95 تعریف، اتیولوژی، تشخیص، طرح درمان مشکالت غیر اسکلتی 7

  Occlusal relationship problems 2/9/95 9و8

9/9/95 

 دکتر ایمانی

 16/9/95 مشکالت رویشی دندانها 11و11

23/9/95 

 دکتر ایمانی

 دکتر ایمانی 31/9/95 س فکیمشکالت مربوط به فضای قو 12

 دکتر ایمانی 7/11/95 مدیریت فضا در قوس فکی 13

 دکتر ایمانی 14/11/95 ارتودنسی پیگیری، رفع عادات دهانی 14

 دکتر گلشاه جبرانی وظایف دندانپزشک عمومی در حیطه درمان اختالالت قوس دندانی 15

 رحیمیدکتر  جبرانی انواع فضانگه دار و مزایا و معایب آنها 16


