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 1نظری 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:

 

 ندارد پیش نیاز:

 

 آنالیز داده های تشخیصی آشنایی با اصول و تعاریف اولیه ارتدنسی، رشد ناحیه صورت و اهداف کلی:

 

    اهداف اختصاصی:
 

 حیطه شناختی: 

 .دانشجو تاریخچه کلی و وترمینولوژی اولیه ارتودنسی را بداند

 .دانشجو کلیت رشد و نمو قبل و بعد از تولد را توضیح دهد

 .دانشجو مراحل تکامل اکلوژن را در توضیح دهد

 .دانشجو اتیولوژی مال اکلوژن ها را بداند

 
 رفتاری حیطه: 

 .دانشجو بتواند معاینات کلینیکی کلی ارتدنسی را انجام دهد

 .دانشجو آنالیز سفالومتری و فتوگرافی و فضا را انجام دهد

 
 حیطه عاطفی: 

 
 

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

 

 مدرس تعداد جلسات موضوع جلسه تاریخ

 دکتر حسین زاده  1 اپیدمیولوژی و ترمینولوژی ارتودنسیتعریف، تاریخچه،  5/7/97



 دکتر قدیریان  3 رشد و نمو قبل و بعد از تولد 26/7/97 - 19/7/97 - 12/7/97

 دکتر میرهاشمی 2 رشد و تکامل اکلوژن 10/8/97 – 3/8/97

 دکتر سوداگر 2 اتیولوژی مال اکلوژن ها 24/8/97 – * 17/8/97

 دکتر قدیریان 2 اصول کلی معاینات کلینیکی  8/9/97 – 1/9/97

 دکتر حسین زاده 3 آنالیز سفالومتری 29/9/97- 22/9/97 – 15/9/97

 دکتر سرمدی  1 آنالیز فتوگرافی و مچ دست و مهره های گردن 6/10/97

 گرامیدکتر  2 آنالیزهای قالب دندانی مطالعه 20/10/97 – 13/10/97

 
 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  حضور به موقع، ارائه مطالب به روز، پاسخدهی به سواالت 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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