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 رتودنسی را در ایران و جهان  بداند.تاریخچه علم ا -1
 . علم و حرفه ارتودنسی و حوزه عملکرد آن  را تعریف نماید.2
( را توضیح دهد و مصداقهای آن را preventive, interceptive , corrective. انواع درمانهای ارتودنسی )3

 نام ببرد. 
 معنی واژه های تخصصی ارتودنسی را بیان نماید. -4

 و ضرورت شناسایی اکلوژن نرمال از مال اکلوژن را درک نماید.. اهمیت 5
 گردد. . از اهمیت بکارگیری آنالیز قالب های مطالعه آگاه 6
 . اهمیت و ضرورت شناسایی ابزارهای مورد استفاده در ارتودنسی و کاربرد انها را درک نماید.7
 
 

 

 :اهداف اختصاصی

    

 :جو براساس یادگیری های انجام گرفته و رفرنس های دوره بتواندانتظار می رود در پایان دوره، دانش

 . پیشینه شکل گیری علم ارتودنسی را توضیح دهد.1

 .نماید. اکلوژن نرمال را از مال اکلوژن تمییز دهد و انواع مال اکلوژن را طبقه بندی 2
 . شاخص ها و اپیدمیولوژی انواع مال اکلوژن در ایران و جهان را بداند.3
 تولد را توضیح دهد.از . اصول رشد و نمو قبل 4
 نماید.را ازهم مجزا  نموو  رشدو بتواند مفهوم  تولد را توضیح دهداز . اصول رشد و نمو بعد 5
 . رشد و تکامل اکلوژن در کودکان را درک نماید.6
درک نماید و بصورت ابتدایی . اصول کلی معاینات کلینیکی و آنالیز قالب های مطالعه و فتوگرافی و سفالومتری را 7

 تعمیم دهد. 1این ها را به کار کلینیکی ارتودنسی عملی
 . انواع پالک های متحرک ارتودنسی را نام ببرد و بتواند موارد استفاده هر کدام از آن ها را بیان نماید .8
یز آن ها از یکدیگر باشد و کاربرد . انواع آلیاژها و ابزارهای مورد استفاده در ارتودنسی را نام ببرد و قادر به تمی9

 .هر کدام از انها را مشخص نماید
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 نحوه ارزشیابی دانشجو:
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ن درس خواهد آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 25بر اساس ماده 

 شد .

 شکده اعالم میگردد.نآموزشی داغیبت ها براساس آیین نامه 

 

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 ضروری استمجازی  توجه به مباحث ارائه شده در کالس 
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www.pubmed.com 
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 رئوس مطالب
 ارائه درس شیوه

وسایل کمک  استاد مربوطه

 آموزشی

1 
فصل یک : مال اکلوژن و دفورمیتی 

 سر و صورت

سخنرانی تعاملی 

 همراه با پرسش  

 مجازی

 (طریق سامانه نویداز )

 دکتر عبداللهی

 یتعامل یسخنران دو : مفاهیم رشد و نموفصل  2

 همراه با پرسش 

 مجازی

 (طریق سامانه نویداز )

 دکتر عبداللهی

 یتعامل یسخنران فصل سه : مرحله اولیه رشد و نمو 3

 همراه با پرسش 

 مجازی

 (طریق سامانه نویداز )

 دکتر عبداللهی

 دکتر عبداللهی مجازی یتعامل یسخنران فصل سه : مرحله اولیه رشد و نمو 4
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 فصل چهار : مرحله ثانویه رشد 6

 

 

 یتعامل یسخنران

 همراه با پرسش 

 مجازی

 (طریق سامانه نویداز )

 دکتر صادقی
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 دکتر صادقی
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 همراه با پرسش 
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 تشخیصی
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 دکتر نقوی
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 ها
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 مجازی
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 دکتر نقوی

فصل شش : کالسه بندی بر اساس  16

 ویژگی ها

 یاملتع یسخنران
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فصل شش : کالسه بندی بر اساس  17

 ویژگی ها
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 مجازی
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