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 در ثيوبرى دارای هبل  Retetionهبل اکلَصى راديَلَصی طجقِ ثٌذی طزح درهبى ٍ  CL IIآضٌبيي داًطجَيبى ثب 

  CL IIاکلَصى 
  

 :انتظار می رود دانشجویان پس از گذراندن این درس قادر باشند :اهداف ويژه

1. CL II  هبل اکلَصى را تؼزيف کزدُ ٍ طجقِ ثٌذیCL II هبل اکلَصى  را يجبى کٌٌذ. 

 .را ثيبى کٌٌذهبل اکلَصى  CL IIاتيٌَلَصی ٍ هَارد ايجبد کٌٌذُ  .2

 .را ثيبى کٌٌذ CL IIراّْبی ضٌبخت ٍ تطخيص هبل اکلَصى   .3

 .را ثيبى کٌٌذ CL IIدر هبل اکلَصى  Retentionچگًَگي طزح ريشی درهبى ٍ  .4

 . را تطزيح ًوبيٌذ CL IIٍسبيل ٍ دستگبُ ّبی هَثز در درهبى هبل اکلَصى  .5

 

 ٍ ٍيذئَ پزٍصکتَر ٍ پزسص ٍ پبسخ داًطجَيبى  power pointاجزای سخٌزاًي ثب استفبدُ اس  :استراتژي آموزشي

 

ثِ صَرت سئَاالت چٌذ گشيٌِ ای ٍ اهتحبى کتجي پبيبى تزم  -2ارسيبثي ّز جلسِ داًطجَيبى   -1 :نحوه ارزشيابي

 تطزيحي کَتبُ پبسخ
 

حضَر هزتت ٍ ثِ هَقغ در کالس درس ، تالش در جْت فْويذى رئَس هطبلت ٍ کليبت در  :وظايف دانشجو 

کالس ، پزسص ٍ پبسخ در کالس ، هطبلؼِ رفزًس ّب ٍ هقبالت ، تذريس در کالس درس ، در اختيبر گذاضتي اساليذ 

 ثطِ ثب هطلت ّبی هزثَط ثِ داًطجَيبى ّب ٍ رفزًس در را
 

سؼي در تفْين هطبلت در کالس ٍ استفبدُ اس ٍسبيل کوک آهَسضي ثزای استفبدُ کبهل اس سهبى  :وظايف استاد 

تؼييي ضذُ ثزای فْوبًذى ثْتز هطبلت ثِ داًطجَيبى ، سؼي در ارائِ هطبلت جذيذ در راثطِ ثب هَضَع استفبدُ کبهل اس 

ثزای درس، جلت تَجِ داًطجَيبى ثب ارائِ جذاة هطبلت ،ضزکت دادى داًطجَيبى در ثحث ثز سز سهبى تؼييي ضذُ 

  هَضَع گزفتي آسهَى ًْبئي ٍ ارسضيبثي کبهل داًطجَيبى
 

 :رفرنس
   1-Proffit WR:contemporary Orthodontics, Last edition 


