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 تعداد واحد:

 واحد 1

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 ارتدنسی

 

  مسئول درس:
 gueramya@tums.ac.ir الهیار گرامیدکتر

 

 پیش نیاز:

 1ارتدنسی نظری 

 

 اهداف کلی:

رکات دندانی و حاصول کلی طرح ریزی درمان در ارتدنسی، مشکالت فضا و مدیریت آن،  انتظار بر این است که دانشجویان در پایان این ترم

 پاسخ های بافتی را بشناسد.

 

 اهداف اختصاصی:

 

 :حیطه شناختی 

 

 :حیطه رفتاری 

 

 :حیطه عاطفی 

 

 

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

 دکتر سرمدی –دکتر عرب  –دکتر صفّار شاهرودی  –دکتر میرهاشمی  –دکتر گرامی 

 روزهای دوشنبه

 

 موضوع جلسه تاریخ جلسات

 (ارتودنسی )دکتر گرامی در نیروها بیومکانیکی اصول آن، کنترل و انکوریج 29/11/97 1



 (آنها )دکتر گرامی مکانیک بیو دندانی حرکات انواع با آشنایی 6/12/97 2

3،4 
13/12/97 

20/12/97 
 (ارتودنسی )دکتر صفار درمان ریزی طرح کلی اصول

 (نرمال )دکتر میرهاشمی فانکشن به پریودنتال های بافت و استخوان پاسخ بافتی، واکنشی اصول 27/12/97 5

 ()دکتر میرهاشمی ارتودنسی نیروهای به پریودنتال بافت و استخوان پاسخ 19/1/98 6

 ()دکتر عرب ارتودنسی ابزار و آلیاژها انواع با آشنایی 26/1/98 7

 ()دکتر عرب ارتودنسی افزارهای نرم کاربرد 2/2/98 8

9،10 
9/2/98 

16/2/98 

 نوجوانان و کودکان در دندانی مشکالت درمان و اتیولوژی

(Space Supervision, SR, SM, Serial extraction) دکتر گرامی() 

11،12،13 

23/2/98 

30/2/98 

6/3/98 

 نوجوانان و کودکان در دندانی مشکالت درمان و اتیولوژی

 )دکتر میرهاشمی( (رویشی مشکالت دندانی، عادات،مشکالت تریاژ،)

 ()دکتر سرمدی بایت دیپ اکلوژن مال درمان ریزی طرح بندی، طبقه و تشخیص اتیولوژی، تعریف، 13/3/98 14

 ()دکتر عرب بایت اپن اکلوژن مال درمان ریزی طرح بندی، طبقه و تشخیص اتیولوژی، تعریف، 20/3/98 15

 

 روش های تدریس:

 

 

 وظایف دانشجو:

 شرکت فعال در کالس و مشارکت در بحث

 

 وظایف استاد:

 سخنرانی و کوشش در جهت درگیر نمودن دانشجویان در بحث گروهی

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 ارزشیابی بصورت تست چهارجوابی در پایان دوره

 

  مقررات:
 منطبق بر سیاستهای کلی آموزش دانشکده دندان پزشکی تهران

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 4

 

  قوانین نمره دهی:
12 

 

 منابع:

 Contemporary Orthodontics, Proffit, Last Edition 

 Orthodontics, Current Principles and Techniques, Graber, Last Edition 

 و پیشگیری از ناهنجاری های دندانی در دندانپزشکی کودکان، دکتر مجتبی وحید گلپایگانی و همکاران مدیریت فضا 
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