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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 
نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا

 

*مشخصات درس-الف
 

  :ورودی:                                اولنیم سال:                                 2عملی نام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظری:                            نواحدتعداد  

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

 :هدف کلی 

 کلینیکی مصاحبه و معاینه و تشخیص و طرح درمان یک بیمار ارتودنسیفراگیری مهارت 

 

 :اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختي 

 .دانشجو طبقه بندی آکرمن پروفیت را به طور کامل توضیح دهد 

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

  جانسون را بداند.دانشجو آنالیز فضا به روش تاناکا و 

 .دانشجو دستورات الزم در مورد پالک های متحرک را توضیح دهد 

                                                                                                                                                                                                        

 یطه رفتاری:ح 

 .دانشجو بتواند اصول کنترل عفونت را رعایت کند 

 .دانشجو مصاحبه و معاینات کامل یک بیمار ارتودنسی را انجام دهد 

 .دانشجو مدارک تشخیصی الزم برای بیمار اولیه را سفارش دهد 

 نویسد.دانشجو بتواند لیست مشکالت بیمار را به صورت طبقه بندی شده ب 

 .دانشجو بتواند آنالیز سفالومتری و آنالیز فضا را انجام دهد 

 .دانشجو بتواند برای بیماران با مشکالت متوسط طرح درمان اولیه ارائه کند 

 .دانشجو بتواند برای بیماران با مشکالت متوسط طراحی پالک کند 

 د.دانشجو بتواند پالک را به بیمار تحویل دهد و دستورات الزم را بده 
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 .دانشجو بتواند فنرهای پالک را فعال کند و نحوه باز کردن پیچ را به بیمار توضیح دهد 

                                                                                                                                                                                              

 :حیطه عاطفي 

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

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

 دانشجو پیگیری الزم را جهت جلسات فالو آپ داشته باش 

 *معرفي درس-ب
 كلمه در مورد اين درس بنويسید. دقت كنید معرفي شما موارد زير راشامل شود: 300تا  250توضیح: معرفي مختصری در حدود 

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-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 

 

                                                                                                   سخنرانی و سمینار گروهی  روش های تدريس:

                                                                                                             

                                                                                                         حضور به موقع و فعال در بخش   وظايف دانشجو:

                                                                                                   

                                                                                                       حضور به موقع ، ارائه مطالب به روز، پاسخ دهی به سواالت دانشجویان و بیماران و والدین آنها  وظايف استاد:

 

 *مجازی تقويم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

یا  صداگذاری شده/مولتی مدیا

 هر نوع محتوای دیگری(
 

 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

 

        

 
در قسمت های مشخصات درس، معرفی درس و جدول تقویم آموزشی طرح دوره دروس مجازی  بخش  :حیتوض)*

 .(شودیا کپی پیست  یتوسط مسول محترم درس،  بارگذار دیسامانه نو "درس یمعرف"
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 ارزشیابي  -د

 (.شودیا کپی پیست  یبارگذار توسط مسول محترم درس،  دیسامانه نو "ارزشیابی"در قسمت  این بخش :حیتوض)

نمره در نظر گرفته  5-2بندی دقیق ارزشیابی نهایی دانشجو را ذکر نمایید. برای مجموع تکالیف ها و بارمتوضیح: مالك)

 .(شود

 حداکثر نمره عنوان مورد ارزشیابی
نمره کسب 

 شده

کنترل عفونت و مهارتهای رعایت اصول حرفه ای و 

 ارتباطی

2  

  10 ارزیابی عملکرد دانشجو در طول ترم 

  3 امتحانات دوره ای در طول ترم 

  3 امتحان کتبی پایان ترم

  2 امتحان شفاهی

   کسر نمره بابت تاخیر و غیبت

  20 نمره نهایی

 

 


