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 4 دنسی عملیوارت نام درس:
 

 یعمل نحوه ارائه درس:

 

 واحد 1 تعداد واحد:

 

 دنسیوگروه ارت گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 

 gueramya@yahoo.com  آقای دکتر گرامی مسئول درس:

 

 3 دنسی عملیوارت پیش نیاز:

 

 تاکید بر درمان بیماران با مشکالت اسکلتال در دوره رشد پیگیری بیماران ارتدنسی جدید و ارجاعی از سایر دانشجویان با اهداف کلی:

 

    اهداف اختصاصی:
 

 حیطه شناختی: 

 .دهد دانشجو اصول طرح درمان مربوط به مشکالت پیچیده در بیمارات در حال رشد را توضیح

 .مکانیسم عمل آن ها را توضیح دهد دانشجو اپالینسهای ویژه درمان مشکالت اسکلتی کالس دو و کالس سه را نام ببرد و

 
 حیطه رفتاری: 

 .دانشجو بتواند اصول کنترل عفونت را رعایت کند

 .دانشجو مصاحبه و معاینه کامل بیماران مراجعه کننده به بخش را انجام دهد

  .را بصورت طبقه بندی شده عنوان کند دانشجو بتواند لیست مشسکالت بیمار

  .دانشجو بتواند برای بیماران با مشکالت پیچیده طرح درمان اولیه ارائه کند

 .جدید طراحی کند دانشجو بتواند در جلسات فالو آپ پالک بیماران را تنظیم کند و در صورت لزوم پالک

 
 حیطه عاطفی: 

 .دانشجو با احترام کامل با بیمار و والدین او برخورد کند

 .دانشجو برخورد حرفه ای با اساتید و پرسنل و سایر دانشجویان داشته باشد

 .دانشجو پیگیری الزم را جهت جلسات فالوآپ داشته باشد
 

 

 

 

 

 



 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 

 استاد روز هفته

 تنباکوچیدکتر  شنبه

 صفار شاهرودیدکتر  یکشنبه

 عربدکتر  دوشنبه

 تنباکوچیدکتر   - عرب دکتر سه شنبه

  آصفیدکتر  - قدیریاندکتر  چهارشنبه

 

 سخنرانی و سمینارگروهی روش های تدریس:

 

 حضور به موقع و فعال در بخش وظایف دانشجو:

 

 دانشجویان و بیماران و والدین آنها حضور به موقع، ارائه مطالب به روز، پاسخدهی به سواالت وظایف استاد:

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 

 نمره کسب شده حداکثر نمره ارزشیابیعنوان مورد 

  2 رعایت اصول حرفه ای و کنترل عفونت و مهارت های ارتباطی

  12 ارزیابی عملکرد دانشجو در طول ترم

  2 سمینار

  2 پایان هر سمینار امتحان

  2  کتبی پایان ترمامتحان 

   کسر نمره بابت تاخیر و غیبت

  20 نمره نهایی

 

 مقررات:

 

 دو جلسه  حد مجاز غیبت:

 

 می باشد 20از  12نمره قبولی  قوانین نمره دهی:

 

 منابع:
 

 Profit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby; 2013. 
 مطالب ارائه شده سر کالس 
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