
 2طرح درس ارتودانتیکس نظری 

  اصول کلی طرح ریزی درمان ارتودنسی موضوع درس:

 ارتودنسی گروه آموزشی:

 دکتر عاطفه صفارشاهرودی مدرس:

 هدف كلی: 

 آشنایی دانشجویان با اصول کلی طرح ریزی در مان در بیمار نیازمند به درمان ارتودنسی 

 

 اهداف ويژه:

 ارتودنسیمفهوم و هدف طرح درمان در با  آشنایی 

  باید مد نظر قرار گیرد.  طرح ریزی در مانکه در آشنایی با مسائل مهمی 

 احتماالت مختلف برای یک طرح درمان 

 ثبات ن نتایج از نظر زیبایی، فانکشن وانتخاب بهترین طرح درمان برای کسب بهتری 

 طرح ریزی درمان جامع ارتودنسی 

 طرح ریزی در مان در شرایط ویژه 

 

 تعداد جلسات:

 دو جلسه

 

 روش آموزشی:

 Lecture محور، استاد

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

 گزینه ای  4ترم به صورت  آخر سوال در امتحان 6

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 20نمره از  35/2

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 ( نمره 20نمره از  35/2) گزینه ای 4ترم به صورت  آخر سوال در امتحان 6

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 ی کالساسالید ها  

 Contemporary orthodontics,William R Proffit et al. Fifth Edition, 2013 chapter  7. P220-275 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Orthodontics current principles and techniques, Thomas M. Graber  Sixth edition, chapter 8 and 9 
 



  نحوه ارتباط با استاد:
 Email: a-shahroudi@tums.ac.ir  
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