
 

 (یا جلسه از درسهر مبحث برای )طرح درس 

 

 ClassIIتعریف،اتیولوژی،تشخیص،طبقه بندی،طرح ریزی درمان و مال اکلوژن   موضوع درس:

  رتودنسیا گروه آموزشی:

         دکتر سروین سرمدی مدرس:

 

 Class IIآشنایی با تعریف ، اتیولوژی ، تشخیص ، طبقه بندی و طرح ریزی درمان مال اکلوژن   هدف كلی:
 انتظار می رود دانشجو پس از گذراندن این دوره قادر باشد :     اهداف ویژه:

 را بیان کند.   Class IIتعریف و طبقه بندی مال اکلوژن   (1

 را شرح دهد.  Class IIاتیولوژی مال اکلوژن  (2

 را تشخیص دهد. Class IIانواع مال اکلوژن  (3

 در بیماران ارتودنسی را توضیح دهد. Class IIروش های درمانی مال اکلوژن  (4

 اصول زمان بندی تغییر دادن رشد را شرح دهد. (5

 فهرست کند. را Class IIانواع دستگاه های فانکشنال متحرک و ثابت برای درمان مال اکلوژن  (6

 فانکشنال و عملکرد آن ها را توضیح دهد .اجزاء دستگاه های  (7

 روش قالب گیری و تهیه ی موم فانکشنال را شرح دهد. (8

 ) هدگیر ( بر روی ماگزیال را بیان کند .اثرات نیروهای خارج دهانی  (9

 

 جلسه  3    تعداد جلسات:

  سخنرانی  ،  پرسش و پاسخ   )استراتژی آموزشی ذكر شود( روش آموزشی:
 

 خیر )بله/خیر( :دانشگاه سامانه مجازیاستفاده از 
 

   ،  )MCQ  (پرسش های چند گزینه ای  ها هم در این قسمت ذكر شود( quiz ) نحوه ارزشیابی:

quiz    در جلسه ی آخر.  

 

 نمره   13.5       نمره برای این مبحث:

 

 ، كارگروهی و ...، همه به تفکیک ذكر شود(quiz)نمره  نحوه محاسبه نمره كل:
Quiz      نمره   20نمره از   2.5یک نمره ،  آزمون پایان ترم 

 

 

 

 

 منابع آزمون )امتحان(:



 

1) Contemporary  Orthodontics, William R  Proffit , 5th edition, 2013. 

2) Orthodontic  and  Dentofacial  Orthopedic  Treatment , Thomas  Rakosi & Thomas M. Graber,  

2010. 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 

.edition, 2012 thOrthodontics Current  Principles  and  Techniques , LW  Graber , 5    )1 

 

 

 ()ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید نحوه ارتباط با استاد:

sarmadis @ sina.tums.ac.ir                                                                                                                        
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