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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

  :95ورودی:                                 اولنیم سال:                                      3ارتودنسی نظری نام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظری:                            نواحدتعداد  

   :09121252769شماره تماس:                                 دکتر الهیار گرامینام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 :هدف کلی 

آشنایی با تشخیص و طرح درمان مال اکلوژن ها در بعد عرضی و قدامی خلفی ، آشنایی با انواع ارتودنسی متحرک و ثابت و 

  پالک های شفاف 

 

 :اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختي 

 بتواند مال اکلوژن کالس  دانشجوII  و کالسIII  و کراس بایت ها را تشخیص دهد و انواع دندانی و اسکلتی آن ها

 را افتراق دهد . 

  . دانشجو درباره کلیت دستگاههای ثابت و پالک های شفاف توضیح دهد 

  . دانشجو خطرات احتمالی ناشی از درمان ارتودنسی و نحوه مواجه با آن ها را بداند 

 واع روشها آن را توضیح دهد . دانشجو اهمیت فاز ریتنشن و ان                                                                                                                                                                                                           

 :حیطه رفتاری 

  برای مال اکلوژن کالس  بتوانددانشجوII  و کالسIII  . و کراس بایت ها طرح درمان بدهد 

  .  دانشجو بتواند پالک های ساده ارتودنسی را طراحی کند                                                                                                                                                                                                          
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 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 دگیرییا-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

                                                                                                                                                                                               پرسش و پاسخ سخنرانی و  روش های تدریس:

                                                                                                کالسهاحضور به موقع و فعال در وظایف دانشجو:

                                                                                                            

 حضور به موقع، ارائه مطالب به روز، پاسخ دهی به سواالت دانشجویان وظایف استاد:

 

 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

 صداگذاری شده/مولتی مدیا

 یا هر نوع محتوای دیگری(
 

 تاریخ

 ارایه درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

1 

تعریف اتیولوژی تشخیص و 

طبقه بندی طرح ریزی درمان 

 Class IIو مال اکلوژن 

 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر سرمدی

و  16/6/99

و  23/6/99

30/6/99  

روز 7  

2 

تعریف اتیولوژی تشخیص و 

طبقه بندی طرح ریزی درمان 

 کراس بایت و عوارض آنها

 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر تنباکوچی
و  6/7/99

13/7/99  
روز 7  

3 
آشنایی با پالک های ارتودنسی 

 و نحوه طراحی آنها
 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر سوداگر

و  20/7/99

و  27/7/99

4/8/99  

روز 7  

4 

تعریف اتیولوژی تشخیص و 

طبقه بندی طرح ریزی درمان 

 class IIIمال اکلوژن 

 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر آخوندی

و  11/8/99

و  18/8/99

25/8/99  

روز 7  

5 
آشنایی با دستگاه های ثابت 

 ارتودنسی
2/9/99 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر میرهاشمی روز 7   

6 
کاربرد پالک های آشنایی و 

 شفاف ارتودنسی
9/9/99 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر قدیریان روز 7   
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16/9/99 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر قدیریان tmjارتودنسی و مشکالت  7 روز 7   

23/9/99 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر تنباکوچی ریتنشن در ارتودنسی 8 روز 7   

9 
خطرات ناشی از درمان های 

 غلط ارتودنسی
30/9/99 پاورپوینت صداگذاری شده دکتر عرب روز 7   

 

 

 ارزشیابي  -د

 

 

 

 

 

 

 

 

 


