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 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی
 

                                                  دوره مستر ارتودنسی نظری تشخیصعنوان درس :    
 1ترم مستر ارتودنسی  95ورودی بین الملل  دانشجویان  مخاطبان:

                                              جلسه( 24جلسه از  6ساعته ) 1/5جلسه  24واحد = 2تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(        
 10-11روزهای سه شنبه، ساعت  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر

 
نیمسال  ، 9:30الی  8شنبه ساعت دوشنبه و زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(    

                           95-96تحصیلی  اول
 متخصص ارتودنسی دکتر امین گل شاه :مدرس 

 ---- درس پیش نیاز:

 
 

آشنایی با مفاهیم اولیه ارتودنسی و رشد و نمو و علت یابی مشکالت و روش سیستماتیک  هدف کلی درس :
 تشخیص مال اکلوژن ها

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

 آنالیز قالب های دندانی مطالعه: 1
 وکالس بندی  2مال اكلوژن كالس  تمشخصاآشنایي  :2
 و نحوه درمان با دستگاه های فانکشنال 2زمان بندی درمان کالس :3
 2ریتنشن و مکانیک درمان های کالس  هدگیر و کاربرد آنبا  ییآشنا :4
 و زمان بندی درمان   3مال اكلوژن كالس  مشخصاتآشنایي : 5
 و مکانیک ریتنشننحوه درمان با دستگاه های فانکشنال، : 6
 
 

 هدف کلی جلسه اول: آنالیز قالب های دندانی مطالعه
 

 اهداف ویژه جلسه اول:
 

 دانشجو باید بتواند:
 مفاهیم قالب گیری فیزیکی و دیجیتال را بداند. 1-1
 علل مانت کردن در ارتودنسی را شرح دهد. 1-2
 با مفهوم تریم کردن کست آشنا گردد. 3 -1
 و ارزیابی فضا در قوس را بطور کامل فرا گیرد. آنالیزهای قوس دندانی 1-4
 
 

 وکالس بندی  2مال اكلوژن كالس  مشخصاتآشنایي  :دوم هدف کلی جلسه
 

 :دوم اهداف ویژه جلسه
 بتواند: دیدانشجو با

 2 اكلوژن كالس مال ایجاد مشخصات و نحوه 2-1
 1 گروه 2 اكلوژن كالس مال هاي ویژگي 2-2
 2 گروه 2 كالس اكلوژن مال هاي ویژگي 2-3
 دستگاههاي فانكشنال كاربرد مناسب براي بیمار هاي ژگيوی  2-4
 

 
 و نحوه درمان با دستگاه های فانکشنال 2زمان بندی درمان کالس :ومس هدف کلی جلسه

 :ومساهداف ویژه جلسه 
 

 در پایان دانشجو قادر باشد
3-1: growth modification دهد شرح دقت با را آندی و زمانبن. 
 .ببرد نام کامل بطور رای اسکلت دو کالس درمان مختلف یروشها 3-2
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 .دهد شرح دقت با را فانکشنال دستگاه یجانب ثرات 3-3
 .دهد حیتوض دقت  با را constriction bite هیته مراحل 3-4
 .دهد حیوضدقت باال ت با را فانکشنال دستگاه مختلف اجزا عملکرد 3-5      
 بدهد را الزم حاتیتوض و داده لیتحو ماریب به را نکشنالفا دستگاه 3-6      

 
 2، ریتنشن و مکانیک درمان های کالس هدگیر و کاربرد آنبا  ییآشنا :چهارم هدف کلی جلسه

 
 :چهارماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 .دهد شرح دقت با را الیماگز یرو بر ریهدگ اثرات 4-1
  .ببرد نام کامل بطور را ریهدگ مختلف انواع 4-2

 .دهد شرح دقت  با را تالیپیاکس ریهدگ کاربرد موارد 4-3     
 .ببرد نام  کالیسرو ریهدگ کاربرد موارد 4-4
 .کند مشخص را CLII longface  یفرض ماریب مناسب درمان طرح 4-5
 را شرح دهد. 2روش های درمانی کالس 4-6
 را شرح دهد. 2الس مکانیک روش های درمانی ک 4-7      

 را شرح دهد. 2ریتنشن درمان های کالس  4-8
 
 
 

 و زمان بندی درمان  3مال اكلوژن كالس  مشخصاتآشنایي پنجم:  هدف کلی جلسه
 

 :پنجم اهداف ویژه جلسه
 بتواند: دیدانشجو با

 را شرح دهد.  3مال اكلوژن كالس  مشخصاتخصوصیات  5-1
 دستگاههاي فانكشنال اربردك مناسب براي بیمار هاي ویژگي 5-2
 را شرح دهد 3زمان بندی درمان کالس  5-3
 

 نحوه درمان با دستگاه های فانکشنال، ریتنشن و مکانیکششم:  هدف کلی جلسه
 

 :ششم اهداف ویژه جلسه
 بتواند: دیدانشجو با

      6-1 growth modification دهد شرح دقت با را آندی و زمانبن. 
 .ببرد نام کامل بطور رای اسکلت دو کالس رماند مختلف یروشها 6-2
 .دهد شرح دقت با را فانکشنال دستگاه یجانب ثرات 6-3
 .دهد حیتوض دقت  با را constriction bite هیته مراحل 6-4
 .دهد حیوضدقت باال ت با را فانکشنال دستگاه مختلف اجزا عملکرد 6-5      
 بدهد را الزم حاتیتوض و داده لیتحو ماریب به را فانکشنال دستگاه 6-6      

 بررسی مکانیک روش های درمانی با بایت عمیق و ارتفاع کم صورت را شرح دهد. 6-7
 ریتنشن درمان های با بایت عمیق و ارتفاع کم صورت را شرح دهد. 6-8
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 سخنرانی و به مشارکت گرفتن دانشجویان در بحثهای گروهی 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 

امتحان  کوئیز
 کتبی  

بصورت  2.5
اعالم 
 نشده

8 

آزمون میان 
 ترم 

امتحان 
کتبی 

)تستی و 
  تشریحی(

طبق  20
اعالم 

 آموزش

طبق 
اعالم 

 آموزش

آزمون پایان 
 ترم

امتحان 
کتبی  

)تستی و 
 تشریحی(

طبق  75
اعالم 

 آموزش

طبق 
اعالم 

 آموزش

حضور فعال 
 در کالس

حضور 
 غیاب

همه  2.5
 جلسات

8-9:30 

 
 
 
 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 
 
 ر بحث شرکت کند.و د 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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 دوره مسترارتودنسی نظری  تشخیص جدول زمانبندی درس

 9:30الی  8 شنبه ساعتدو شنبه 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

 ایماویدکتر  1/8/95 اتیولوژی مال اکلوژن 11

 دکتر ایماوی 3/8/95 اتیولوژی مال اکلوژن 11

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

 طبایی

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

 طبایی

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

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

 دکتر گلشاي CL II 77/8/95تشخیص مال اکلوژن  16

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

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

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

 طبایی

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

 طبایی

 خاوم دکتر دالوریان 13/9/95 تشخیص مشکالت اپه بایت 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


