
 (یا جلسه از درسهر مبحث برای )طرح درس 

 آشنایی با دستگاه ثابت ارتودنسی موضوع درس:

 ارتودنسی گروه آموزشی:

           دکتر طاهره حسین زاده نیکمدرس:

  آشنایی دانشجویان با وسایل ثابت ارتودنسیهدف كلی: 

 

 

 بتوانند :انتظار می رود فراگیران پس از گذراندن این جلسه اهداف ویژه:

 انواع روش های جداسازی دندانها برای تعبیه بند را بداند . -1
 روش انتخاب بندهای ارتودنسی را توضیح دهد .-2
  آشنایی با تکنیک های قدیمی و جدید ارتودنسی ثابت -3

 

 جلسه 1 تعداد جلسات:

 

 )استراتژی آموزشی ذكر شود( روش آموزشی:

 پرسش و پاسخ شفاهی -Power point           3-2سخنرانی            -1
 

 )بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 

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

 سواالت چند گزینه ای 

 

 نمره  1.17 نمره برای این مبحث:

 

 ، 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:
,  edition thMoyers RE,Handbook of orthodontics,4-1 

 

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