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 اهداف کلی:

 درمان ارتودنسیکلینیک جهت تشخیص و  پره مهارت های فراگیری

 

  اهداف اختصاصی:
 

 :حیطه شناختی  

o ی پالک متحرک ارتودنسی آشنا شوددانشجو با فرم فنر ها. 

o دانشجو با فرم کالسپ های پالک متحرک ارتودنسی آشنا شود. 

o دانشجو با فرم لبیال بو پالک متحرک ارتودنسی آشنا شود. 

o دهد توضیح را سفالومتری آنالیز در آمده دست به اعداد به مربوط تفاسیر دانشجو. 

o بداند را جانسون و تاناکا روش به فضا آنالیز دانشجو. 

 

 :حیطه رفتاری  

o .دانشجویان از یکدیگر قالبگیری کرده و قالب ریزی و تراش کست را انجام دهند 

o   را صحیح در دست بگیرند و با آن کارکنند. 139پالیر 

o  سه نوع فنرZ-Spring ,8-Spring  وFinger Spring .را روی کست بسازند 

o .یک کالسپ آدامز را روی کست بسازند 

o .یک کالسپ دلتا آدامز را روی کست بسازند 

o یک آرک لبیال ساده روی کست بسازد. 

o با ساخت یک پالک ارتدنسی ساده آشنا شود 

o  آشنا شود.آنالیز فضا / بولتون را بر روی یک کست انجام دهند و با آنالیز فضا در دوره دندانی مختلط 



o .نقاط سفالومتری را روی یک رادیوگرافی لترال سفالومتری تعیین کرده و آنالیز سفالومتری انجام دهند 

 

 :حیطه عاطفی  

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

 

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

 

 هر جلسهموضوع  جلسه

 آموزش قالب گیری 1

 آموزش ساخت مدلهای آموزشی 2

 آموزش فنر 3

 آموزش لبیال بو 4

 آموزش آدامز 5

 آموزش آنالیز سفالومتری 6

 آموزش آنالیز فضا 7

 امتحان عملی 8

 

 مدرس روز

 ناموردکتر  –دکتر صفار  شنبه

 تنباکوچیدکتر  –دکتر قدیریان  یکشنبه

 میرهاشمیدکتر  -دکتر سرمدی  سه شنبه

 دکتر آصفی - دکتر سلطان محمدی 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:



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  مقررات:

 

 

  حد مجاز غیبت:

 جلسه  2

 

 قوانین نمره دهی:

 باشد می 20 از 12 قبولی نمره

 

 منابع:
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 حداکثر نمره عنوان مورد ارزشیابی

 1 مهارتهای ارتباطیرعایت اصول حرفه ای و کنترل عفونت و 

 10 ارزیابی عملکرد دانشجو در طول ترم

 3 امتحان کتبی پایان ترم

 6 امتحان عملی پایان ترم

 20 نمره نهایی


