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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 1398-1399 :تحصیلی  دوم  * نیمسال                         ودانتیکسارت*گروه آموزشی:                    دندانپزشکی* دانشکده:   

                413327*کد درس:                                                          3ینظررتو ا  عنوان درس: *

                                              دندانپزشکی عمومی 9 متررشته تحصیلی : *                                                         دکترای حرفه ای  مقطع :* 

  4کالس   :دانشکده دندانپزشکیبرگزاری    محل*                                         12-13 شنبه ها دو  زمان برگزاری:* 

تعداد *                                                    تئورینوع واحد:     *                                                  واحد 1:  تعداد واحد* 

                                   جلسه 17  جلسات:
                  2ارتودنسی  نظری *پیش نیاز یا هم نیاز:                                       45         تعداد فراگیران:   *

 قوین،دکتریصادقی،دکتر عبدالله،دکتر حسینی دکترمدرسین: نام 

  شنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:                                            نقوی    دکتر  مسوول درس:نام 

 09111716706 تلفن:                                         دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر: 

 a.a.nagavi@gmail.com :پست الکترونیک

 دو  هدف  کلی  مد   نظر است  :   هدف  کلی  درس :  در این  دوره

 این دوره بر مبنای استراتژی دانشجو محوری و یادگیری مبتنی بر پرسش و پاسخ وحل مسأله است. -1

 از  اولویت  این  دوره است تشویق دانشجویان برای مطرح کردن اشکاالت خود در کالس و حضور فعال در کالسهمینطور 
اسکلتی طرح درمانهای   مربوط  به  انواع   –ید شناخت  کامل  از  انواع  مال  اکلوژن های  دندانی فراگیران  در این  دوره  با -2

جهت درمان مال اکلوژن دیپ مال کلوژن  و  انواع   مختلف  دستگاه  های مربوطه     IIIو  کالس    IIکالس    Iمختلف  کالس  
 را بدست  بیا ورند. بایت و اپن  بایت

 

 اصی:اهداف اختص

 :انتظار می رود در پایان دوره، دانشجو براساس یادگیری های انجام گرفته و رفرنس های دوره بتواند

 .دهد توضیح را CL.II به مال اکلوژن مربوط اتیولوژیک عوامل و تشخیصی هاي معیار ، بندي طبقه -1

 می تواند تشخیص  دهد. گزیال و ترکیب این دو رااسکلتی به دلیل نقص رشد مندیبل، رشد بیش از حد ماCL.II انواع مال اکلوژن

رشد بیش از حد  -)نقص رشد مندیبلCL.II ناهنجاریهاي  انواع از یک هر در استفاده مورد درمانی وسایل و درمان استراتژي

 .ماگزیال( را می شناسد و به کار می برد

 عملکرد نحوه .کند درک را مداخله جهت این مناسب زمان و دهد شرح راmodification  Growthاصول  باید دانشجو-2

 داشته  باشد.بر حسب نیاز را  Functionalتوانایی به کاربردن انواع دستگاه های  .مي دهد توضیح را Functional IIدستگاه

 را تشخیص می دهد.خطرات ناشی از درمان اشتباه اهمیت و ضرورت  -3

 .توضیح دهد او والدین یا و بیمار براي اشتباه را  درمان بیجان عوارض یا موقع به درمان عدم از ناشی عواقب

 .شرح می دهد در دوره شیری،مختلط، دائمی و بالغین را  CL.IIپس از انواع  درمانهای مال اکلوژن   Retentionزمان و نوع 

 .کند شناسایی را CL.III به مال اکلوژن مربوط اتیولوژیک عوامل و تشخیصی هاي معیار ، بندي طبقه -4

 می تواند تمیز دهد. اسکلتی به دلیل نقص رشد ماگزیال ، رشد بیش از حد مندیبل و ترکیب این دو راCL. III انواع مال اکلوژن 

رشد بیش از حد  -) نقص رشد ماگزیال CL.III ناهنجاریهاي  انواع از یک هر در استفاده مورد درمانی وسایل و درمان استراتژي

 و به کار می برد.مندیبل( را می شناسد 

 را تشخیص می دهد.خطرات ناشی از درمان اشتباه اهمیت و ضرورت 

پروتکل  .توضیح دهد او والدین یا و بیمار براي اشتباه را  درمان جانبی عوارض یا موقع به درمان عدم از ناشی عواقب
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Retention   در درمانهای مال اکلوژنCL.III  .را کامال درک می کند 

 

 .شناسایی می کند بایت خلفی را به کراس مربوط اتیولوژیک عوامل و تشخیصی هاي معیار ، نديب طبقه -5

 خلفی اسکلتی  و دندانی به دلیل نقص رشد عرضی ماگزیال ، رشد بیش از حد عرضی مندیبل و دالیل دندانی را بایتهای انواع کراس

 می تواند تمیز دهد.

. را می شناسد و می تواند به کار ببرد خلفی بایتهای انواع کراس از یک هر در تفادهاس مورد درمانی وسایل و درمان استراتژي

 بایت را بر حسب نیاز بیمار دارد. خطرات ناشی از درمان اشتباه برای کراس توانایی به کاربردن انواع دستگاه های اکسپانشن فک

عوارض استفاده  تجویز آسیمتری را بیان کند. عدم و تجویز موارد خلفی در دوره شیری،مختلط، دائمی و بالغین را درک می کند. هاي

 .دهد شرح را درمان آگهی پیش و نتایج درمان آسیمتری ، دستگاه های عملکرد نحوه از دستگاه های درمان آسیمتری را بیان کند.

 

 پس Retention مختلف هاي جنبه .دده شرح می را بایت انواع اپن دردرمان استفاده مورد درمانی وسایل و درمان استراتژي -6

 .در دوره شیری،مختلط، دائمی و بالغین را بیان کند بایت خطرات ناشی از درمان اشتباه برای اپن .دهد شرح را بایت اپن درمان از

  .دهد توضیح او خانواده و بیمار براي را بایت وجود اپن از ناشی مشکالت و موقع به درمان عدم عواقب

 از پس Retention مختلف هاي جنبه .شرح دهد را بایتدیپ انواع  دردرمان استفاده مورد درمانی وسایل و درمان استراتژي -7

 .در دوره شیری،مختلط، دائمی و بالغین را بیان کند بایتدیپ خطرات ناشی از درمان اشتباه برای  .دهد شرح را بایتدیپ  درمان

 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره کل %10.معادل . ...نمره2..(:ه ) کوئیز، تکالیف...الف( در طول دور

 شیوه امتحان :  کتبی     .% نمره کل25.معادل . نمره..4..یان ترم  :ب(م

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحی                  کتبی :پایان ترم  

  : نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 ن درس خواهد شد .آغیبت موجه موجب حذف  ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر وآموزشی  14بر اساس ماده 

 شکده اعالم میگردد.نغیبت ها براساس آیین نامه آموزشی دا

 ووظایف و تکالیف دانشج

 حضور به موقع و قبل استاد در کالس و توجه به مباحث ارائه شده در کالس ضروری است

 ضروری استدر کالس  تلفن همراه عدم آوردن

  تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار است.  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 proffit    2013               : Contemporary                                                                   یاصل :یمنابع اصل

Orthodontics      
 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

1-     www.pubmed.com 
 کتابخانه  دانشکده  -2

 جستجو  در   اینترنت -3
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 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
 ائه درسار شیوه

وسایل کمک  استاد مربوطه

 آموزشی

    دوشنبه 1

21/11/98 
7:15 – 

8:15 
 اثرات زیان بار درمان های ارتودنسی

 

سخنرانی تعاملی همراه 

  با پرسش 
از  یریبکارگ  حسینی دکتر

 دویاسال

 نتیپاورپو
شنبه   دو 2

28/11/98 
7:15 – 

8:15 

همراه  یعاملت یسخنران اثرات زیان بار درمان های ارتودنسی

 با پرسش 
از  یریبکارگ  حسینی دکتر

 دویاسال

 نتیپاورپو
شنبه   دو 3

5/12//98 
7:15-

8:15 

Retention همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش
از  یریبکارگ دکتر حسینی

 دویاسال

 نتیپاورپو

دو شنبه    4

12/12//98 
7:15 – 

8:15 

Retention همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش 
از  یریبکارگ ینیحسدکتر 

 دویاسال

 نتیپاورپو
دوشنبه   5

19/12/98 
7:15 – 

8:15 

CLASS II همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش 
از  یریبکارگ صادقیدکتر 

 دویاسال

 نتیپاورپو
شنبه دو 6

26/12/89 
7:15 – 

8:15 

CLASS II همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش 
از  یریبکارگ صادقیدکتر 

 دویاسال

 نتیپاورپو
شنبه دو 7

18/1/99 
7:15 – 

8:15 

CLASS II همراه  یتعامل یسخنران

  با پرسش
از  یریبکارگ صادقیدکتر 

 دویاسال

 نتیپاورپو
8 

 
شنبه دو

25/1/99 
7:15 – 

8:15 

CLASS II همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش 
از  یریبکارگ صادقیدکتر 

 دویاسال

 نتیپاورپو
شنبه دو 9

1/2/99 
7:15 – 

8:15 

CLASS III همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش 
از  یریبکارگ نقویدکتر 

 دویاسال

 نتیپاورپو
شنبه دو 10

8/2/99 
7:15 – 

8:15 

CLASS III همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش 
از  یریبکارگ نقویدکتر 

 دویاسال

 نتیپاورپو
دوشنبه  11

15/2/99 
7:15 – 

8:15 

Maxillary constriction راه هم یتعامل یسخنران

 با پرسش 
از  یریبکارگ نقوی دکتر

 دویاسال

 نتیپاورپو
دوشنبه   12

22/2 /99 
7:15 – 

8:15 

Maxillary constriction همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش 
از  یریبکارگ دکتر نقوی

 دویاسال

 نتیپاورپو

شنبه دو 13

29/2 /99 
7:15 – 

8:15 

Cleft lip & palate همراه  یتعامل یسخنران

 سش با پر
از  یریبکارگ دکتر عبداللهی

 دویاسال

 نتیپاورپو
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14 
 

دوشنبه 

12/3 /99 
7:15 – 

8:15 

Cleft lip & palate همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش 
 از  یریبکارگ دکتر عبداللهی

 

 دویاسال

 نتیپاورپو
 شنبه دو 15

19/3/99 
7:15 – 

8:15 

Deep bite همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش
از  یریبکارگ اللهیدکتر عبد

 دویاسال

 نتیپاورپو
 شنبهدو  16

26/3/99 
7:15 – 

8:15 

Open bite یتعامل یسخنران 

 همراه با پرسش

از  یریبکارگ دکتر عبداللهی

 دویاسال

 نتیپاورپو
 

 


