
 دانشکده: EDOبی مدیر گروه:                نبم و امضبی مسئولنبم و امضبی مدرس:             نبم و امض

 تبریخ تحویل:                          تبریخ ارسبل:                                   تبریخ ارسبل :

 

 
 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی
 

 تحصیالت تکمیلیدانشجویان  مخاطبان:                  ارتودنسی  تشخیص در اصول عنوان درس :
                      جلسه( 24جلسه از  4ساعته ) 1جلسه  24واحد = 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(   
 10-11ای شنبه، ساعت روزه ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر

 
 اولنیمسال  ، 9:30الی  8شنبه ساعت  دو شنبه وزمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(  

 متخصص ارتودنسی الهه سید طباییدکتر  مدرس:                           95-96تحصیلی 
 نیاز به پیش نیاز ندارد درس و پیش نیاز:

 
مفاهیم اولیه تشخیص در ارتودنسی و علت یابی مشکالت و روش سیستماتیک آشنایی با  هدف کلی درس :

 تشخیص مال اکلوژن ها
 
 هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(ا

 تشخیص مشکالت متوسط غیر اسکلتی :1جلسه 
 تشخیص مشکالت پیچیده غیر اسکلتی :2جلسه 
 یخلف یها تیکراس با یولوژیو ات فیتعر: 3 جلسه
 یخلف تیکراس با انواع و تشخیص یقه بندطب: 4 جلسه

 
 

 تشخیص مشکالت متوسط غیر اسکلتی :اول هدف کلی جلسه
 

 :اولاهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 تریاژ در ارتودنسی را بداند 1-3
 آنالیز پروفایل را بداند 2-3

 مراحل تکامل دندانی وشایعترین اختالالت را بداند 3-3     
 را بداند شکالت اکلوزالی دندانهام 4-3
 مشکالت رویشی دندانها را بداند 5-3
 

 تشخیص مشکالت پیچیده غیر اسکلتی :دوم هدف کلی جلسه
 

 :دوماهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 مشکالت پیچیده رویشی را بداند 1-3
 اختالالت ناشی از جابه جایی  تروماتیک دندانها را بداند 2-3

 مشکالت پیچیده مرتبط با فضا را بداند 3-3     
 در مورد به هم ریختگی موضعی و کلی فضا و کنترل آن اطالع داشته باشد 4-3
 را بداند serial extractionمورد کاربرد  5-3
 

 یخلف یها تیکراس با یولوژیو ات فیتعر :سوم هدف کلی جلسه
 

 :سوم اهداف ویژه جلسه
 
 

 بتواند: دیدانشجو با
 
 را بداند تیکراس با فیتعر 1-1
 دهد صیرا تشخ یخلف تیانواع کراس با 2-1
 آن را درک کند یولوژیات 3-1
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 بداندنمای بالینی کراس بایت را   4-1
 

 
 یخلف یها تیکراس با تشخیصو  یطبقه بند :چهارم هدف کلی جلسه

 
 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 کراس بایت خلفی را بداند انواع طبقه بندی -1
 قادر به تشخیص کراس بایت دندانی از اسکلتی باشد:2-2
 طرح درمان متناسب با نوع کراس بایت بیمار را بداند 3-2
  

 
 

 منابع:
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 های گروهیسخنرانی و به مشارکت گرفتن دانشجویان در بحث روش تدریس:

 مطلب و ارائه انیب
 قهیدق 45: دیاسال 

 قهیدق 10و پاسخ:  پرسش
 قهیدق 5خالصه:    انیو ب یبند جمع

 
 وسایل آموزشی :

 پروژکتور  ویدیو
(powerpoint) 
 بورد تیوا و
 کیوماژ نتریپو
 

 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

  امتحا کوئیز
 کتبی  

هر  2.5
 جلسه

به صورت 
تصادفی در 

ساعات 
 کالس

آزمون میان 
 ترم 

امتحان 
 کتبی  

مطابق  20
برنامه 
 آموزش

12 

آزمون پایان 
 ترم

امتحان 
کتبی  

 بصورت 

مطابق  75
برنامه 
 آموزش
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حضور فعال 
 در کالس

حضور 
 غیاب

همه  2.5
 جلسات

الی  7:30
8:30 

 
 
 
 
 

 از دانشجو: مقررات کالس و انتظارات
 
 
 و در بحث شرکت کند. دانشجو در کالس حضور فعال داشته باشد-
 می باشد. 12حداقل نمره قبولی -
 بصورت اعالم نشده می باشد. کوئیز -
 است. جلسه 4تعداد دفعات مجاز غیبت در کالس حد اکثر -
 دانشجو در کالس متعهد به ظاهر  و رفتار حرفه ایی باشد.– 
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 تشخیص در ارتودنسی جدول زمانبندی درس

 9:30الی 8 عتشنبه سا دوشنبه و روز و ساعت جلسه : 
 

 

 استاد تاریخ عىوان محتوای آموزشی ردیف

 دکتر رحیمی 77/6/95 اصول کلی معایىات کلیىیکی در ارتودوسی 1

 دکتر رحیمی 3/7/95 اصول کلی معایىات کلیىیکی در ارتودوسی 7

 دکتر گلشاي 5/7/95 آوالیس فضا و کست های دوذاوی 3

 دکتر ایماوی 11/7/95 آوالیس فوتوگرافی 4

 دکتر ایماوی 17/7/95 آوالیس سفالومتری 5

 دکتر ایماوی 17/7/95 آوالیس سفالومتری 6

 دکتر ایماوی 19/7/95 آوالیس سفالومتری 7

 دکتر ایماوی 74/7/95 آوالیس سفالومتری 8

 دکتر ایماوی 76/7/95 اتیولوژی مال اکلوژن 9

 دکتر ایماوی 1/8/95 اتیولوژی مال اکلوژن 11

 دکتر ایماوی 3/8/95 وژی مال اکلوژناتیول 11

 خاوم دکتر سیذ طبایی 8/8/95 تشخیص مشکالت غیر اسکلتی 17

 خاوم دکتر سیذ طبایی 11/8/95 تشخیص مشکالت غیر اسکلتی 13

 دکتر گلشاي CL II 15/8/95تشخیص مال اکلوژن  14

 دکتر گلشاي CL II 17/8/95تشخیص مال اکلوژن  15

 دکتر گلشاي CL II 77/8/95ن تشخیص مال اکلوژ 16

 دکتر گلشاي CL III 74/8/95تشخیص مال اکلوژن  17

 دکتر گلشاي CL III 79/8/95تشخیص مال اکلوژن  18

 خاوم دکتر سیذ طبایی 1/9/95 تشخیص مشکالت کراش بایت خلفی 19

 خاوم دکتر سیذ طبایی 6/9/95 تشخیص مشکالت کراش بایت خلفی 71

 خاوم دکتر دالوریان 13/9/95 اپه بایتتشخیص مشکالت  71

 خاوم دکتر دالوریان 15/9/95 تشخیص مشکالت اپه بایت 77

 خاوم دکتر دالوریان 71/9/95 تشخیص مال اکلوژن دیپ بایت 73

 خاوم دکتر دالوریان 77/9/95 تشخیص مال اکلوژن دیپ بایت 74


