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 3نظری دنسی وارت نام درس:
 

 نظری نحوه ارائه درس:

 

 واحد 1 تعداد واحد:

 

 دنسیوگروه ارت گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 

 gueramya@yahoo.com  آقای دکتر گرامی مسئول درس:

 

 2نظری دنسی وارت پیش نیاز:

 

  اهداف کلی:
 قدامی خلفی بعد عرضی وآشنایی با تشخیص و طرح درمان مال اکلوژن هادر 

 آشنایی با انواع ارتدنسی متحرک و ثابت و پالک های شفاف

 

    اهداف اختصاصی:
 

 حیطه شناختی: 

 .و کراس بایت ها را تشخیص دهد وانواع دندانی و اسکلتی آن ها را افتراق دهدIIIو کالس IIانشجو بتواند مال اکلوژن کالس د

 .و پالک های شفاف توضیح دهددانشجو درباره کلیت دستگاههای ثابت 

 .دانشجو خطرات احتمالی ناشی از درمان ارتدنسی و نحوه مواجهه با آن ها را بداند

 .دانشجو اهمیت فاز ریتنشن و انواع روشهای آن را توضیح دهد

 
 حیطه رفتاری: 

 .بدهد و کراس بایت ها طرح درمانIIIو کالس IIدانشجو بتواند برای مال اکلوژن کالس 

 .دانشجو بتواند پالک های ساده ارتدنسی را طراحی کند

 
 حیطه عاطفی: 

 

 
 

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

 

 
 

 



 مدرس تعداد جلسات موضوع جلسه تاریخ

28/6/97  *- 4/7/97 -11/7/97 
تعریف، اتیولوژی، تشخیص، طبقه بندی، طرح ریزی درمان مال 

 ClassIIاکلوژن 
 دکتر سرمدی 3

18/7/97 – 25/7/97 
تعریف، اتیولوژی، تشخیص، طبقه بندی، طرح ریزی درمان 

 بایت ها و عوارض آنها کراس
 دکتر تنباکوچی 2

 دکتر سوداگر 3 آشنایی با پالک های ارتودنسی و نحوه طراحی آنها * 16/8/97 – 9/8/97 – 2/8/97

23/8/97 – 30/8/97 – 7/9/97 

تعریف، اتیولوژی، تشخیص، طبقه بندی، طرح ریزی درمان مال 

های  و جراحی Camouflageو درمان های  Class IIIاکلوژن 

 ارتوگناتیک

 دکتر آخوندی 3

 1 آشنایی با دستگاه های ثابت ارتودنسی 14/9/97
دکتر حسین 

 زاده

 دکتر قدیریان 1 آشنایی و کاربرد پالک های شفاف ارتودنسی 21/9/97

 دکتر قدیریان TMJ 1ارتودنسی و مشکالت  28/9/97

 دکتر تنباکوچی 1 ریتنشن در ارتودنسی 5/10/97

 دکتر عرب 2 خطرات ناشی از درمان های غلط ارتودنسی 19/10/97 – 12/10/97

 

 نماینده کالس جهت جلسه فوق العاده هماهنگ فرمائید با، لطفا تعطیل می باشد*: 

 

 پرسش و پاسخسخنرانی و  روش های تدریس:

 

 کالس هاحضور به موقع و فعال در  وظایف دانشجو:

 

 دانشجویان  مطالب به روز، پاسخدهی به سواالتحضور به موقع، ارائه  وظایف استاد:

 

 گزینه ای4امتحان پایان ترم به صورت سوال  روش های ارزیابی دانشجو:

 

 مقررات:

 

 جلسه  چهار 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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