
 (یا جلسه از درسهر مبحث برای )طرح درس 

 آشنایی با پالک های ارتودنسی و نحوه طراحی آنها  موضوع درس:

 ارتودنسی  گروه آموزشی:

           دکتر احمد سوداگر مدرس:

 آشنایی با اجزاء پالک های متحرک ارتودنسی ، نحوه عملکرد و اصول طراحی آن و آشنایی کلی با نحوه ساخت اجزا هدف كلی: 

 

 

 دانشجویان در پایان این دوره باید بتوانند :اهداف ویژه:
  . اجزاء مختلف یک پالک متحرک ارتودنسی را شناخته و نام ببرد 
  وظیفه هر جزء در پالک متحرک را مشخص کند. 
  . نحوه عملکرد هر جزء روی دندان را توضیح دهد 
  . اصول کلی طراحی ساخت اجزاء را به تفکیک بداند 
  . نحوه استفاده بالینی از اجزاء را بداند و طریقه فعال کردن اجزاء را توضیح دهد 

 

 جلسه   3  تعداد جلسات:

 

 )استراتژی آموزشی ذكر شود( روش آموزشی:

 پرسش و پاسخ -3   ویدئو پروژکتور         -2            سخنرانی   -1
 

 خیر )بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 

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

 

 نمره  3.51  نمره برای این مبحث:

 

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

 

 آزمون )امتحان(:منابع 
Profit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
 

 

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