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1 

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:
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 اهداف کلی:

 رشد دوره در دنتال مشکالت با بیماران درمان بر با تاکید دانشجویان سایر از ارجاعی و جدید ارتدنسی بیماران پیگیری

 

  اهداف اختصاصی:
 

 :حیطه شناختی  

o توضیح دهد امال اکلوژن های دنتال در کودکان ر به مربوط درمان طرح اصول دانشجو. 

o ببرد ناممال اکلوژن های دنتال را  یشگیریویژه پ اپالینسهای دانشجو  

 

 :حیطه رفتاری  

o دهد توضیح را خود قبلی بیمار پیگیری و درمان طرح و تشخیص روند از ای خالصه بتواند دانشجو. 

o  بصورت را خود بیمار Case Presentation دهد ارائه. 

o مشکالت لیست آنها رایب موجود وضع به توجه با بتواند و نموده بررسی را آنها پرونده کرده، معاینه را ارجاعی بیماران 

 .نماید پیشنهاد را آتی درمانی روند و بنویسد جدید

o دهد انجام را شده محول بیماران منظم پیگیری. 

o دهد تحویل متحرک پالک یک استاد صالحدید صورت در. 

 

 :حیطه عاطفی  

o کند برخورد او والدین و بیمار با کامل احترام با دانشجو. 

o باشد داشته دانشجویان سایر و پرسنل و اساتید با ای حرفه برخورد دانشجو. 

o باشد داشته فالوآپ جلسات جهت را الزم پیگیری دانشجو. 



 

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

 

 جلسه عنوان محتوای آموزشی مبحث مورد مطالعه

 
و انشجوها دران جدید توسط معاینه بیما – 11توزیع بیماران ارجاعی از دانشجویان سابق ترم 

 آپ بیماران توسط دانشجویاناستاد، فالو
1 

فصل   Proffitکتاب 

11 

 : تریاژ در ارتودنسیر توسط دانشجو و بحث گروهی؛ مبحثارائه لکچ

 فالو آپ بیماران توسط دانشجو –معاینه بیماران جدید توسط دانشجو و استاد 
2 

 فصل Proffit کتاب

11 

درمان  –: درمان کراس بایت خلفی دندانی ر توسط دانشجو و بحث گروهی؛ مبحثارائه لکچ

 کراس بایت قدامی دندانی

 فالو آپ بیماران توسط دانشجو –معاینه بیماران جدید توسط دانشجو و استاد 

3 

 فصل Proffit کتاب

11 

یر تاخ –رویش نابجا ر توسط دانشجو و بحث گروهی؛ مبحث: درمان مشکالت رویشی )ارائه لکچ

 .(در رویش و ..

 فالو آپ بیماران توسط دانشجو –معاینه بیماران جدید توسط دانشجو و استاد 

4 

 فصل Proffit کتاب

11 

 Space maintaining: آنالیز فضا ، ر توسط دانشجو و بحث گروهی؛ مبحثارائه لکچ

 فالو آپ بیماران توسط دانشجو –معاینه بیماران جدید توسط دانشجو و استاد 
5 

 فصل Proffit کتاب

12 

 – Spacing: درمان مشکالت مربوط به فضا ر توسط دانشجو و بحث گروهی؛ مبحثارائه لکچ

crowding 
 فالو آپ بیماران توسط دانشجو –معاینه بیماران جدید توسط دانشجو و استاد 

6 

 فصل Proffit کتاب

12 

 وردهخ: درمان ارتودنسی دندانهای تروما ر توسط دانشجو و بحث گروهی؛ مبحثارائه لکچ

 فالو آپ بیماران توسط دانشجو –معاینه بیماران جدید توسط دانشجو و استاد 
7 

 8 فالو آپ بیماران توسط دانشجو –امتحان عملی پایان ترم  

 

 مدرس روز

 دکتر عرب  –دکتر قدیریان  شنبه 

 دکتر میرهاشمی -دکترتنباکوچی-دکتر سرمدی-دکتر قدیریان یکشنبه 

 دکتر قدیریان -سرمدیدکتر  دوشنبه

 دکتر آصفی-دکتر عرب سه شنبه 

 دکتر صفار-دکترتنباکوچی -دکتر میرهاشمی چهارشنبه

 

 روش های تدریس:

 دمانستریشن کار عملی توسط استاد 

 انجام آن توسط دانشجو تحت نظر استاد 

 

 وظایف دانشجو:

 بخش در فعال و موقع به حضور 

 آن به استاد مربوطه انجام رکوارمنت های هر جلسه و تحویل 

 



 وظایف استاد:

 موقع به حضور 

 روز به مطالب ارائه 

 دمانستریشن کار عملی 

 تحویل گرفتن کار عملی از دانشجو و نمره دادن آن و ارائه فیدبک به دانشجو 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 

 حداکثر نمره عنوان مورد ارزشیابی

 2 مهارتهای ارتباطیرعایت اصول حرفه ای و کنترل عفونت و 

 11 ارزیابی عملکرد دانشجو در طول ترم

 2 ارائه کیس

 2 پرسش از کیس های ارائه شده

 3 امتحان کتبی پایان ترم

 20 نمره نهایی

 

  مقررات:

 

 

  حد مجاز غیبت:

 جلسه  2

 

 قوانین نمره دهی:

 باشد می 20 از 12 قبولی نمره
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