
                                                                                                      
 دانشکده

 قالب نگارش طرح درس ترمی
 

 دوره مستر بین الملل  انیدانشجومخاطبان:                                       اصول تشخیص در ارتودنسیعنوان درس:  
 03:9تا  8 شنبه و دوشنبه:ریبه سواالت فراگ ییپاسخگو ساعت                   جلسه 22جلسه از  2 – واحد 2 : سهم استاد از واحد( اید:)واح تعداد

 فرشاد رحیمی متخصص ارتودنتیکسدکتر مدرس:          09-09اول  مسالین/   03:9الی  8و دوشنبه   شنبهارائه درس:  زمان
  ز به پیش نیازنداردنیا: ازین شیو پ درس

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

 
 )جهت هر جلسه یک هدف(: اهداف کلی جلسات :

 اصول کلی معاینات کلینیکی در ارتودنسی  .1
 اصول کلی معاینات کلینیکی در ارتودنسی  .2

      
 اصول کلی معاینات کلینیکی در ارتودنسی   جلسه اول:

 آشنایی "با روش مبتنی بر مشکالت" در تشخیص ناهنجاری ها3  هدف کلی جلسه اول
  اهداف ویژه جلسه اول:

 در پایان دانشجو قادر باشد
 اطالعات تشخیصی پایه ای بیمار را تهیه کند -1-1
 ه تنظیم نمایدلیست مشکالت تشخیصی بیمار را از روی اطالعات پای -1-2
 

 اصول کلی معاینات کلینیکی در ارتودنسی  جلسه دوم :
 ارزیابی بالینی بیمار  هدف کلی جلسه دوم:

 اهداف ویژه جلسه دوم:
 در پایان دانشجو قادر باشد

 آشنا باشد. Micro – Estheticو  Mini – Estheticبا مفاهیم  -2-1
2-2- Macro – Esthetic درا بتواند ارزیابی نمای 
  

 منابع:
Proffit WR, Fields HW. Contemprorary orthodontics. 5th 

E, St. Louis : Mosby; 2013. 

  Power Point روش تدریس:
 ویدئو پروژکتور  وسایل آموزشی :

 
 سنجش و ارزشیابی 

 

 روش آزمون
 سهم از نمره کل

 )بر حسب درصد(
 ساعت تاریخ

 //////////////////////// /////////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// کوئیز

 //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// //////////////////////// آزمون میان ترم

 ////////////////////////  %09 تستی  و تشریحی آزمون پایان ترم

 فعال در کالسحضور 
شرکت فعال در 

 مباحث
19% //////////////////////// //////////////////////// 

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع در کالس و عدم ورود به کالس بعد از ورود مدرس . 1 
 آمادگی قبلی در ارتباط با مباحث مورد تدریس هر جلسه  .1
 شرکت فعال در بحث های کالس .2
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 جدول زمانبندی درس تشخیص در ارتودنسی
  9::0الی  8روز و ساعت جلسه : شنبه و دوشنبه ساعت 

 استاد تاریخ عنوان محتوای آموزشی ردیف

 دکتر رحیمی 22/99/09 اصول کلی معاینات کلینیکی در ارتودنسی  1

 دکتر رحیمی 92/09/:9 اصول کلی معاینات کلینیکی در ارتودنسی 2

 دکتر گلشاه 99/92/09 آنالیز فضا و کست های دندانی  :

 دکتر ایمانی 19/92/09 آنالیز فوتوگرافی 2

 دکتر ایمانی 12/92/09 آنالیز سفالومتری 9

 دکتر ایمانی 12/92/09 آنالیز سفالومتری 9

 دکتر ایمانی 10/92/09 آنالیز سفالومتری 2

 دکتر ایمانی 22/92/09 آنالیز سفالومتری 8

 دکتر ایمانی 29/92/09 اتیولوژی مال اکلوژن 0

 دکتر ایمانی 91/98/09 اتیولوژی مال اکلوژن 19

 دکتر ایمانی 98/09/:9 اتیولوژی مال اکلوژن 11

 دکتر سید طبایی 98/98/09 تشخیص مشکالت غیر اسکلتی 12

 دکتر سید طبایی 19/98/09 تشخیص مشکالت غیر اسکلتی :1

 دکتر گلشاه CL II 19/98/09تشخیص مال اکلوژن  12

 دکتر گلشاه CL II 12/98/09تشخیص مال اکلوژن  19

 دکتر گلشاه CL II 22/98/09تشخیص مال اکلوژن  19

 دکتر گلشاه CL III 22/98/09تشخیص مال اکلوژن  12

 دکتر گلشاه CL III 20/98/09تشخیص مال اکلوژن  18

 دکتر سید طبایی 91/90/09 س بایت خلفیتشخیص مشکالت کرا 10

 دکتر سید طبایی 99/90/09 تشخیص مشکالت کراس بایت خلفی 29

 دکتر دالوریان 90/09/:1 تشخیص مشکالت اپن بایت 21

 دکتر دالوریان 19/90/09 تشخیص مشکالت اپن بایت 22

 دکتر دالوریان 29/90/09 تشخیص مال اکلوژن دیپ بایت :2

 دکتر دالوریان 22/90/09 اکلوژن دیپ بایت تشخیص مال 22

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

                            
 


