
 (یا جلسه از درسهر مبحث برای )طرح درس 

 خطرات ناشی از درمان های غلط ارتدنسی موضوع درس:

 ارتدنسی گروه آموزشی:

          دکتر سپیده عرب مدرس:

 هدف كلی: 

 را یاد بگیرد.دانشجو عوارض و آثار مخرب نیروهای ارتدنسی را بشناسد، عوامل موثر بر آنها را بداند و روشهای پشگیری ودرمان آن ها 

 

  اهداف ویژه:

 .دانشجو عوامل موثر بر درد، لقی دندان، تحلیل ر یشه و استخوان و لثه در حین درمان ارتدنسی را بداند1
 .دانشجو بتواند عوامل خطر موثر بر موارد فوق الذکر را نام ببرد.2
 باشد. دانشجو از نحوه مدیریت عوامل فوق الذکر در صورت ایجاد آگاهی داشته 2

 

 جلسه 2 تعداد جلسات:

 

 )استراتژی آموزشی ذكر شود( روش آموزشی:

 LECTURE 

 

  در صورت امکان بله( )بله/خیر :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 

 ها هم در این قسمت ذكر شود( quiz ) نحوه ارزشیابی:

 گزینه ای( 4امتحان پایان ترم )سواالت  

 

 نمره  34.2 : نمره برای این مبحث

 

 نمره پایان ترم ، كارگروهی و ...، همه به تفکیک ذكر شود(quiz)نمره  نحوه محاسبه نمره كل:

 

 منابع آزمون )امتحان(:

Profit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby 
 منابع برای مطالعه بیشتر:

 

 

   arabs@razi.tums.ac.ir  (تلفن در صورت صالحدید)ایمیل، شماره  نحوه ارتباط با استاد:
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	طرح درس (برای هر مبحث یا جلسه از درس)
	موضوع درس: خطرات ناشی از درمان های غلط ارتدنسی
	هدف كلي:
	دانشجو عوارض و آثار مخرب نیروهای ارتدنسی را بشناسد، عوامل موثر بر آنها را بداند و روشهای پشگیری ودرمان آن ها را یاد بگیرد.
	اهداف ويژه:
	1.دانشجو عوامل موثر بر درد، لقی دندان، تحلیل ر یشه و استخوان و لثه در حین درمان ارتدنسی را بداند
	2.دانشجو بتواند عوامل خطر موثر بر موارد فوق الذکر را نام ببرد.
	2. دانشجو از نحوه مدیریت عوامل فوق الذکر در صورت ایجاد آگاهی داشته باشد
	تعداد جلسات: 2 جلسه
	روش آموزشی: (استراتژی آموزشی ذکر شود)
	LECTURE
	نحوه ارزشيابي: (quiz  ها هم در این قسمت ذکر شود)
	امتحان پایان ترم (سوالات 4 گزینه ای)
	نمره برای این مبحث : 2.34  نمره
	نحوه محاسبه نمره کل: (نمره quiz، کارگروهی و ...، همه به تفکیک ذکر شود) نمره پایان ترم
	منابع آزمون (امتحان):
	Profit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby
	منابع برای مطالعه بیشتر:
	نحوه ارتباط با استاد: (ایمیل، شماره تلفن در صورت صلاحدید) arabs@razi.tums.ac.ir

