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 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 طرزاستفاده واصول کاربرد راديوگرافی سفالومتری را شرح دهد.در ادامه

اصول بيومکانيک حرکات دندانی و پاسخهای بافتی را توصيف کند.اصول کلی طرح درمان 

باره عوامل اتيولوژيک ناهنجاريهای غير در بيماران ارتودنسی را تشريح کند.در

اسکلتی و روشهای تشخيص ، پيشگيری و درمان آنها بحث کند.مشکالت مربوط به فضاهای 

قوس فکی را بشناسد و بتواند مديريت فضا در قوس فکی را تشريح کند.انواع فضا 

ش يک نگهدارها و مزايا و معايب آنها را با هم مقايسه کند.درارتباط باوظايف  ونق

 دندانپزشک عمومی در مورد اختالالت قوس دندانی بحث کند
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 یجدول زمان بندی برنامه درس

 

 

 تاریخ 
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
 ارائه درس شیوه

فعالیتهای یادگیری 

 دانشجو
 وسایل کمک آموزشی

شنبه یک 1

20/11/98 
اصول  واکنش بافتی  7/15-8/15

استخوان و پریودنتال  به  

 نیروهای فانکشن نرمال

سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 شنبه یک 2

27/11/98 
7/15-8/15 

فتی اصول  واکنش با

استخوان و پریودنتال  به  

 نیروهای فانکشن نرمال

سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

شنبه یک 3

4/12/98 
آشنایی  با انواع  حرکات   7/15-8/15

 دندانی و  مکانیک  آنها
سخنرانی تعاملی همراه با 

   پرسش
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 شنبه یک    4

11/12/98 
7/15-8/15 

اصول  مکانیکی  کنترل  

نیروها و  انکوریج  در  

 ارتودنسی

سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیرپوپاو

 شنبهیک        5

25/12/98 
اصول  کلی  طرح  درمان    7/15-8/15

 ارتودنسی
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 شنبه یک      6

17 /1/99 
7/15-8/15 

تعریف  اتیولوژی تشخیص  و  

غیر    طرح  درمان مشکالت

 اسکلتال

سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

7 
 شنبه یک   

24/1 /99 
7/15-8/15 

تعریف  اتیولوژی تشخیص  

و  طرح  درمان مشکالت  

 اسکلتال

سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

8 
 شنبه یک    

31 /1/99 
طرح  درمان  در موارد   7/15-8/15

 خاص
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

9 
 شنبه یک     

7/2/99 
متوسط  تتریاژ و مشکال 7/15-8/15

 روابط  اکلوزالی
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

10 
 شنبه یک    

14/2/99 
تریاژ و  مشکالت شدید  7/15-8/15

 روابط  اکلوزالی
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 و ارایه مطالبپاسخ 
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

11 
 شنبهیک     

21/2/99 
انواع  فضا  نگهدارنده  7/15-8/15

 مزایا و  معایب
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

12 
 شنبهیک    

28/2/99 
سی پیشگیری ارتودن 7/15-8/15

 ودرمان زودهنگام
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

13 
 شنبهیک    

11/3/99 
مشکالت رویشی دندانها  7/15-8/15

 در قوس فکی
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 ایه مطالبپاسخ و ار
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

14 
 شنبهیک    

18/3/99 
طرح  درمان مشکالت    7/15-8/15

 متوسط  فکی  دندانی
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

15 
 شنبهیک    

25/3/99 
مشکالت  طرح درمان 7/15-8/15

 فکی  دندانی شدید  
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 پاسخ و ارایه مطالب
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

16 
 شنبهیک      

1/4/99 
درمان  فضا   مدیریت  7/15-8/15

 در  قوس دندانی
سخنرانی تعاملی همراه با 

 پرسش  
حضور  در کالس پرسش و  

 و ارایه مطالبپاسخ 
 دویاز اسال یریبکارگ

 نتیپاورپو
 
 


