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 آموزشییهاتیفعال .1

 ، داًطجْیبى دًذاًپضضکی: بشای آهْصش سَ گشٍّ طشادی ضذٍ است شًبهَ آهْصضی دس گشٍّ استْدًسیب

ُوچٌیي دس ایي . دّسٍ ی کْتبٍ هذتدسداًطجْیبى پشّتضُبی دًذاًی   ّ دستیبساى تخصصی استْدًسی

پشیْدًتْلْژی ّ کْدکبى  ، جشادی ، بخص آهْصش بیي سضتَ ای بَ دستیبساى تخصصی سضتَ ُبی تشهیوی

آهْصضی دس بخص استْدًسی بشای دّ سطخ داًطجْیی ّ  ػوذٍ س کلی بشًبهَبَ طْ .ًیض اسائَ هی ضْد

  .تخصصی طشح سیضی ضذٍ است

 

بخص آهْصش سَ ّادذ ًظشی دس تشم ُبی  ایي دس :دانشجویانعمومیبرایبرنامهآموزشیارتودنسی

ُذف اص  .ضْددُن ّ یبصدُن اسائَ هی  ، ًِن ، ًِن ّ دُن ّ چِبس ّادذ ػولی دس تشم ُبی ُطتن ، ُفتن

آضٌبیی بب هفبُین اّلیَ استْدًسی آضٌبیی بب سضذ ّ ًوْ فک ّ صْست ّ  ، آهْصش ًظشی بشای ایي سطخ

اتیْلْژی ّ اپیذهیْلْژی اًْاع ًبٌُجبسی ُبی  ، ُب اع هبل اکلْژىآضٌبیی بب اًْ ، اًْاع الگُْبی سضذی

صهبى هٌبسب بشای هذاخلَ استْدًسی ّ ًذٍْ پیطگیشی اص آًِب ّ  ، تطخیص ایي ًبٌُجبسیِب ، دًذاًی فکی

  .کلیبت طشح دسهبى هی ببضذ

ی دًذاًی فکی ّ ًبٌُجبسیِب کسب هِبست دس تطخیص ّ پیطگیشی ُذف اص آهْصش ػولی دس ایي سطخ

آضٌبیی بب اصْل سبخت ّ تٌظین دستگبُِبی هتذشک استْدًسی ّ هکبًیسن دشکت ُبی  اصْل اسجبع ّ

دسهبى هطکالت سبدٍ دًذاًی دس بیوبساى بب سیستن دًذاًی  داًطجْیبى ببیذ دس ّ بْدٍ  دًذاًی بب ایي دستگبُِب

   .تْاًوٌذ ضًْذ Growth modificationهختلظ تْسظ دستگبُِبی هتذشک ّ اًجبم دسهبًِبی 

 



تشم ّ  6بشًبهَ آهْصضی دس بخص تخصصی دس  :تخصصیدانشجویانبرایبرنامهآموزشیارتودنسی

ّادذ ُبی  تؼییي ضذٍ دس لیٌک ُبی صیش لببل دستشسی   .طشح سیضی ضذٍ است دذالل سَ سبل تذصیلی

 هیببضذ.

دس ایي سطخ ػالٍّ بش بشًبهَ آهْصضی بشًبهَ پژُّطی ًیض هْسد ًظش هی ببضذ ّ ُش دستیبس تخصصی 

 هلضم است یک پشّژٍ تذمیمبتی دس صهیٌَ تخصصی استْدًسی اص ابتذا تب اًتِب تذت ػٌْاى سسبلَ بشای اخز

دکتشای تخصصی سا بَ اتوبم سسبًیذٍ ّ ضوي دفبع اص سسبلَ خْد هلضم بَ چبپ همبلَ آى دس یکی اص 

اُذاف آهْصش ًظشی ّ ػولی دس ایي بخص ضبهل آضٌبیی دلیك تش بب هببًی  .ژّسًبل ُبی هؼتبش هی ببضذ

لْژی ًبٌُجبسی ْتکبهل اکلْژى ّ اتی ، هببًی اّلیَ استْدًسی ّ طبمَ بٌذی ُب، سضذ ّ ًوْ سش ّ صْست

اصْل دلیك تطخیص ّ طشح دسهبى استْدًسی بشای اًْاع هبل اکلْژى ُب ّ  ، دًذاًی فکی یُب

آضٌبیی بب فلسفَ ُبی هختلف دس ػلن استْدًسی ثببت ّ هتذشک هِبست دس اسائَ دسهبى ُبی  .ًبٌُجبسیِب

دس دسهبى بب اًْاع سیستن  آضٌبیی ّ هِبست ،ًْاع ًبٌُجبسی ُبی دًذاًی ّ فکیپیچیذٍ استْدًسی بشای ا

دسهبى ًبٌُجبسیِبی فکی اص جولَ بیوبساى هبتال بَ سٌذسم ُب ّ ضکبف ُبی لب  ،ُبی سایج استْدًسی ثببت

دسهبى ُبی جبًبی استْدًسی دس دسهبى ُبی ، دسهبى استْدًسی دس بیوبساى ًیبصهٌذ بَ جشادی فک ، ّ کبم

multidisciplinary  ػالٍّ بش هْاسد فْق الزکش کسب هِبست  .ًَ هی ببضذّ ُوچٌیي دسهبًِبی پیطگیشا

 .ّ پژُّطی ًیض دس ایي دّسٍ الضاهی است IT ، ُبی آهْصضی

بیوبس جذیذ ًیبصهٌذ بَ استْدًسی ثببت ّ اداهَ دسهبى  44دستیبسات تخصصی هلضم بَ ضشّع دسهبى دذالل 

سٍ اص سْی سشپشست تخصصی بیوبساى اسجبع ضذٍ اص دّسُبی لبلی بْدٍ ّ بشای صذّس هجْص اتوبم دّ

دسصذی بیوبساى اسجبػی ًیض تکویل  24بیوبس جذیذ سا بَ اتوبم سسبًذٍ ّ دسهبى  15الضاهب ببیذ دسهبى 

بیوبساى ًیبصهٌذ بَ دسهبى استْدًسی بش اثببت تْاى هذیشیت دسهبى  تخصصیهسئْلیت دستیبساى  . ضْد

  یطَ هیببضذ.طبك اصْل کلی ّ آخشیي ضْاُذ ػلوی اثببت ضذٍ دس ایي د

 

کوریکولومآموزشی

 استْدًسی دس دّ گشٍّ ػوْهی ّ تخصصی دس لیٌک ُبی صیش لببل دستشسی هیببضذ. آهْصشکْسیکْلْم 







 

 یپژوهش یهاتیفعال .2

استْدًسی بب ُذف بِبْد هِبستِبی پژُّطی اػضب ُیئت ػلوی، دستیبساى  ّ  گشٍّ یپژُّط یتِبیفؼبل

 :ُبی ریل اًجبم هیطْدػولکشد  لبلب دس داًطجْیبى 

 بَ صْست ُفتگی Journal clubبشگضاسی  -



 كیتذم سّشّ  یسیًْ همبلَ یآهْصض یُب دّسٍ دس اػضب ضشکت -

 تذمیمبتی دس ساستبی اّلْیت ُب ی پژُّطی گشٍّ یُب طشحتٌظین، ثبت ّ اجشای  -

 تِیَ همباللت ػلوی ّ اًتطبس آى دس هجالت هؼتبش داخلی ّ خبسجی -

 پبیبى ًبهَ ُبی ػوْهی ّ تخصصیدی ّ اجشای طشا -

 ۀهجل دس گستشدٍ  فؼبلیت اجشایی،  تِشاى یپضضک ػلْم داًطگبٍ یدًذاًپضضک ۀهجل دس فؼبل ضشکت -

Journal of Dentistry of Tehran University of Medical Sciences   ّ 

Iranian Journal of Orthodontics لیلبیي الو داخلی ّ ّ ُوکبسی بب ًطشیبت هؼتبش 

 داخلی ّ خبسجی یالولل¬يیب یػلو یُب ّکٌگشٍ ٌبسُبیسو دس ضشکت -

 و سایر مراکز تحقیقاتی  مشارکت با سایر گروههای دانشکده -

 دس آهْصش دس ساستبی استمبء ّضؼیت آهْصضی پژُّص یتِبیفؼبل -

 

 

 یدرمانیهاتیفعال .3

ّ  بىیداًطجْاسائَ خذهبت دسهبًی بَ بیوبساى ًیبصهٌذ بَ دسهبى استْدًسی دس بخص استْدًسی تْسظ 

ُذف اص ایي بخص ػالٍّ بش  ی تذت ًظبست هستمین اػضب ُیئت ػلوی صْست هیگیشد.تخصصدستیبساى 

دس صیش گشٍّ  ًیض هیبطبد. خذهبت دسهبًی بىیداًطجْسهبًی بیوبساى آهْصش ػولی استْدًسی بَ دسفغ ًیبص 

 :ضْد یه اسائَ يیهشاجؼُبی صیش بَ 

 هتذشک هتذشک استْدًسی دسهبى ُبی -

 Growth modificationدسهبًِبی  -

 استْدًسی ثببت دسهبى ُبیاًْاع  -

 سهبى ًبٌُجبسیِبی فکی اص جولَ بیوبساى هبتال بَ سٌذسم ُب ّ ضکبف ُبی لب ّ کبمد -

 فکدسهبى استْدًسی دس بیوبساى ًیبصهٌذ بَ جشادی  -

دس بیوبساى ًیبصهٌذ بَ سبیش  multidisciplinaryدسهبى ُبی جبًبی استْدًسی دس دسهبى ُبی  -

 دسهبًِبی دًذاًپضضکی اص جولَ دسهبًِبی تشهیوی، پشّتضی ّ ایوپلٌت 

 

 

 هاتیفعالسایر .4

 

 آصهْى جببجبیی داًصاستْدًسی،  یتخصص بْسدسبالًَ   ضشکت دس بشگضاسی آصهْى -

 کطْس ّ آصهْى بِذاضتکبساىآهْختگبى خبسج اص 

 استْدًتیست ُبی ایشاى ُوبیص ُبی سبالًۀ اًجوي بشگضاسی سکت دسبطه -



 یلبًًْ یپضضکّ  یپضضک ًظبم دس یتخصص نیجشا سسیذگی بَ یًِْبیسیکو دس فؼبل ضشکت -

 هذّى یآهْص ببص یُب بشًبهَ اسائَ دس اػضبء ضشکت -

 استْدًتیست ُبی ایشاى اًجويُوکبسی ًضدیک بب  -

 

 

 

 

 

 


