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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»طراحی  چارچوب
 

 درس:اطالعات 

  400-99دوم نیم سال:                                                ارتودنسي  گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 3عملي درس: عنوان

  30كد درس:

 كارگاهي:               *عملي:                 عملي:  -نظری:               نظری              1   :1واحدو تعداد نوع 

 دكتر الهیار گرامينام مسؤول درس: 

  دكتر صعودی–دكتر كشواد  -دكتر میرهاشمي -صفار دكتر-دكتر قدیریانمدرسان: مدرس/ 

 2عملي ارتودنسي : زمانهم /نیازپیش

 دكتری عمومي دندانپزشکي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استادرتبه علمي:

 ارتودانتیکسرشته تخصصي:

 دانشکده دندانپزشکي محل كار:

 09121252769تلفن تماس:

 gueramya@yahoo.comالکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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 : درس یکل فیتوص

 رشد دوره در دنتال مشکالت با بیماران درمان بر با تاكید دانشجویان سایر از ارجاعي و جدید ارتدنسي بیماران پیگیری 

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 :اهداف اختصاصی 
 :حیطه شناختی  

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

 ببرد ناممال اکلوژن های دنتال د ویژه پیشگیری  اپالینسهای دانشجو  

. 
 :حیطه رفتاری 

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

   بیمار خود را بصورتCase Presentation .ارائه دهد 

 رای آنها بیماران ارجاعی را معاینه کرده، پرونده آنها را بررسی نموده و بتواند با توجه به وضع موجود ب

 ی آتی را پیشنهاد نماید.لیست مشکالت جدید بنویسد و روند درمان

 .پیگیری منظم بیماران محول شده را انجام دهد 

 .در صورت صالحدید استاد یک پالک متحرک تحویل دهد 

 :حیطه عاطفی  

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

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

 باشد داشته فالوآپ جلسات جهت را الزم پیگیری دانشجو 
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 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 حضوریرویکرد 

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 بخش در فعال و موقع به حضور 

 انجام رکوارمنت های هر جلسه و تحویل آن به استاد مربوطه 

  :روش های تدریس 

 دمانستریشن کار عملی توسط استاد 

 انجام آن توسط دانشجو تحت نظر استاد 

 ظایف استاد:و 

 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 

 دانشجو:  یابیارز روش 

 

 عنوان مورد ارزشیابي 
حداكثر 

 نمره

نمره كسب 

 شده

رعایت اصول حرفه ای و كنترل عفونت و 

 مهارتهای ارتباطي

2  

  11 ارزیابي عملکرد دانشجو در طول ترم 

  2 ارائه كیس

  2 پرسش شفاهي از كیس

  3 امتحان پایان ترم

   كسر نمره بابت غیبت و تاخیر

  20 نمره نهایي

  :منابع

 .باشديم مرتبط یهاتیساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص یهاهینشر ،يدرس یهاكتاب شامل منابع

 :كتب( الف      

 :مقاالت( ب      

 :يج( محتوای الکترونیک      

 وم در پایان هر جلسه ارائه مي شوددر صورت لز :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      


