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 ٌرف کلی درس:

 در ارجَدىصی ٍاآى ىحَه ی کارةرد دشحگاه ٌای نححرک و کلی آطيایی ةا اغَل

 اٌراف کلی جلصات: )جٍث ٌر جلصً یک ٌرف(

 دشحگاه ٌای نححرک و اغَل طراحی آىٍا : آطيایی ةا1جلصً 

 و اغَل طراحی آىٍا فاىکظيالدشحگاه ٌای  اىَاعآطيایی ةا : 2جلصً 

 آطيایی ةا اىَاع ٌرگیر و نکاىیصم غهل آىٍا: 3جلصً 

 دشحگاه فیس ناشک و نکاىیصم غهل آن آطيایی ةا: 4جلصً 

 آطيایی ةا اجزای دشحگاه چیو کاپ و نکاىیصم غهل آن: 5جلصً 

 دشحگاه ٌای فضاىگٍرارآطيایی ةا  :6جلصً 

 آطيایی ةا دشحگاه ٌای دیصحالً کييره نَلر و نکاىیصم غهل آىٍا: 7جلصً 

 ٍاآى و نکاىیصم غهل palatal expansionآطيایی ةا دشحگاه ٌای : 8جلصً 

 اٌراف ویژه ةً جفکیک اٌراف کلی ٌر جلصً:

 دشحگاه ٌای نححرک و اغَل طراحی آىٍا آطيایی ةا :1جلصً ٌرف کلی 

   اٌراف ویژه:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطر

  ةظياشر. و جاریذچً آىٍا را اىَاع دشحگاه ٌای نححرک 1-1 

 را ةظياشر. دشحگاه ٌای نححرک اجزای جظکیل دٌيره ی 2-1

 و چگَىگی کارةرد آىٍا را ةراىر. دشحگاه ٌای نححرکىحَه ی طراحی  3-1

 آطيایی ةا اىَاع دشحگاه ٌای فاىکظيال و اغَل طراحی آىٍا :2ٌرف کلی جلصً 

 اٌراف ویژه:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطر

 ارجَدىصی masterداىظجَیان نذاطتان: اغَل دشحگاه ٌای نححرک                      غيَان درس:  

 جلصً(              8جلصً از 8شٍم اشحاد: )جلصً یک شاغحً  8=  واحر5/0جػراد واحر:)یا شٍم اشحاد از واحر( 

 12الی  10طيتً روزٌای شاغث پاشذگَیی ةً شَاالت فراگیر:  

 ىصیارجَدنحذػع  دالوریاننحرثً دکحر نررس:   95-96 اولىیهصال   9الی  8 ٌا طيتًشً زنان ارائً درس:)روز شاغث و ىیهصال جحػیلی( 

 ىیاز ةً پیض ىیاز ىرارد درس و پیض ىیاز:



 فاىکظيال و جاریذچً آىٍا را ةظياشر.اىَاع دشحگاه ٌای  1-2

 فاىکظيال را ةظياشر.دشحگاه ٌای  اجزای جظکیل دٌيره ی 2-2

 فاىکظيال و چگَىگی کارةرد آىٍا را ةراىر.دشحگاه ٌای ىحَه ی طراحی  3-2

 : آطيایی ةا اىَاع ٌرگیر و نکاىیصم غهل آىٍا3ٌرف کلی جلصً 

 اٌراف ویژه:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطر

 ٌرگیر و جاریذچً  آىٍا را ةظياشر.اىَاع  1-3

 دٌاىی و دارج دٌاىی ٌرگیر را ةظياشر.اجزای دادل  2-3

 چگَىگی کارةرد و نکاىیصم غهل  ٌرگیر را ةراىر. 3-3

 دشحگاه فیس ناشک و نکاىیصم غهل آن آطيایی ةا: 4جلصً ٌرف کلی 

 اٌراف ویژه:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطر

 دشحگاه فیس ناشک و جاریذچً  آن را ةظياشر. 1-4

 دٌاىی فیس ناشک را ةظياشر.اجزای دادل دٌاىی و دارج  2-4

 چگَىگی کارةرد و نکاىیصم غهل فیس ناشک را ةراىر. 3-4

 : آطيایی ةا اجزای دشحگاه چیو کاپ و نکاىیصم غهل آن5ٌرف کلی جلصً 

 اٌراف ویژه:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطر

 و جاریذچً آن را ةظياشر. چیو کاپدشحگاه  1-5

 را ةراىر. چیو کاپچگَىگی کارةرد و نکاىیصم غهل  2-5

 : آطيایی ةا دشحگاه ٌای فضاىگٍرار6ٌرف کلی جلصً 

 اٌراف ویژه:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطر

 را ةظياشر.و اجزای جظکیل دٌيره آىٍا  دشحگاه ٌای فضاىگٍراراىَاع  1-6

 ر.را ةراى دشحگاه ٌای فضاىگٍراراىَاع نَارد اىریکاشیَن  2-6

 دشحگاه ٌای دیصحالً کييره نَلر و نکاىیصم غهل آىٍا: آطيایی ةا 7جلصً ٌرف کلی 

 اٌراف ویژه:



 در پایان داىظجَ قادر ةاطر

 و جاریذچً آىٍا را ةظياشر. دشحگاه ٌای دیصحالً کييره نَلراىَاع  1-7

 را ةراىر. دشحگاه ٌای دیصحالً کييره نَلرچگَىگی کارةرد و نکاىیصم غهل  2-7

 و نکاىیصم غهل آىٍا palatal expansion: آطيایی ةا دشحگاه ٌای 8جلصً ٌرف کلی 

 اٌراف ویژه:

 در پایان داىظجَ قادر ةاطر

 و جاریذچً آىٍا را ةظياشر. palatal expansion دشحگاه ٌایاىَاع  1-8

 را ةراىر. palatal expansion دشحگاه ٌایچگَىگی کارةرد و نکاىیصم غهل  2-8
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 و شٍهی از ىهره پایان جرم دارد. ر جلصً پرشض و پاشخ اىجام نیظَدٌ در  -شذيراىی ةً غَرت  روش جرریس: 

 power pointاشحفاده از وشایل آنَزطی: 

 

 شاغث جاریخ شٍم از ىهره کل )ةر حصب درغر( روش آزنَن

 ////////////////////////// ///////////////////////////  پرشض و پاشخ )طفاٌی( کَئیز

    ) شَال چٍار گزیيً ای(کحتی آزنَن نیان جرم

    ) شَال چٍار گزیيً ای(کحتی آزنَن پایان جرم

حضَر فػال در 

 کالس

    حضَر و غیاب

 

 اشذگَیی ةً شَاالت در کالس و پ داىظجَ حضَر فػال  -حضَر ةً نَقع شر کالس نقررات کالس و اىحظارات از داىظجَ: 

 

 داىظکره: EDOىام و انضای نریر گروه:                                ىام و انضای نصئَل     دکحر دالوریان           ىام و انضای نررس: 

 جاریخ ارشال:                                                           جاریخ ارشال:       جاریخ جحَیل:                                         



  

 اغَل دشحگاه ٌای نححرکجرول زناىتيری درس  

  9الی 8روز و شاغث جلصً : شً طيتً شاغث 

 نررس : دکحر دالوریان

 

 نَضَع ٌر جلصً جاریخ جلصً

 پالک ٌای نححرک 6/7/95 1

 پالک ٌای فاىکظيال 13/7/95 2

 ٌرگیر 27/7/95 3

 فیس ناشک 4/8/95 4

 چیو کاپ 11/8/95 5

 فضاىگٍرار 18/8/95 6

 دشحگاه ٌای دیصحالً کييره نَلر 25/8/95 7

8 2/9/95 palatal expansion 

 


