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 ...................................دندانپزشکی../ مرکزدانشکده

گروه آموزشی: 
 .......................................................ارتودنسی

  Course Plan دورهدرس طرح 

 مشخصات فراگیران مشخصات درس

 / مرکز آموزشی درمانی:دانشکده  ٣ارتودنسی عملی  عنوان واحد درسی:

 دندانپزشکیرشتھ تحصیلی: اختصاصی(اجباری) واحد درسی: نوع

تعداد 
 واحد

 دکتریمطقع تحصیلی: کارورزی: کارآموزی: ١عملی: نظری:

تعداد 
       ساعت

ترم  کارورزی: کارآموزی: ٣٤عملی: نظری:
 تحصیلی

 سایر کارورز کارآموز

کد 
 ٣٠درس:

  *  ٩و١٠  ٢ارتودنسی عملی پیشنیاز: 

 یر:سا سایر:

  مشخصات مسؤل درس

 ارتودنسیرشتھ تحصیلی: دکتر آذین نوریان نام و نام خانوادگی:

 استادیاررتبھ علمی: دکتری تخصصیمقطع تحصیلی:

 پست الکترونیک: ٠٢٤٣٣٤٤٩٧١٠تماس: شماره

  دانشکده دندانپزشکی دانشگاه علوم پزشکی زنجان  محل کار:

آذین نوریان،دکتر افسانھ ضرغامی،  دکتر:)ان(مدرسنام و نام خانوادگی مدرس
دکترمرضیھ مرساقیان،دکتر کوثر عزیزلو،دکتر آرش فرزان،دکتر مصطفی شیخی، دکتر 

   آرمین گسیلی

تاریخ تدوین طرح  نحوه برگزاری دوره:
 بازنگری بر اساس نیاز جامعھ: :درس

شماره جلسات بازنگری  تاریخ   ترکیبی مجازی حضوری
 شده:

*   ٠٠/٠٠/١٣٩٧ ١٣/١١/١٣٩٧  
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 اھداف آموزشی

  ھدف کلی:

 :(رفتاری) انتظار می رود برنامھ آموزشی در پایان اھداف اختصاصی ،
 قادر باشند: )ان(فراگیر

 :حیطھ شناختی 

  اصول و مبانی تشـخیص و درمـان مـال اکلوژنھـای دنـدانی در دورهMixed 
Dentition را بداند. 

 ھـای اسـکلتی کـالس اصول و مبانی تشخیص و درمـان مـال اکلوژنII  وIII  را
 بداند.

  مراحل تعیینIOTN .در بیماران ارتودنسی را توضیح دھد 
 :حیطھ عاطفی 

 در رعایت اصول اخالق حرفھ ای احساس مسئولیت کند. 
 .بھ بیماران احترام بگذارد 
 .در رعایت اصول کنترل عفونت احساس مسئولیت کند 
 :حیطھ روانی حرکتی 

 )پیگیری منظم کلینیکیfollow up حداقل یک بیمار ارتودنسـی دارای مشـکالت (
 .دندانی یا اسکلتی راانجام دھد

  حداقل برای یک بیمار جدید ارتودنسی دارای مشـکالت دنـدانی یـا اسـکلتی
و  و مراحل تشخیص،طرح درمـان، پیگیـری مـنظم کلینیکـی پرونده تشکیل دھد

 را انجام دھد. مدیریت درمان بیمار مورد نظر
  یک موردconstruction bite *.برای بیمار تھیھ کند 
 *.یک مورد دستگاه فانکشنال برای بیمار بسازد 
 *.یک مورد دستگاه فانکشنال ھیبرید برای بیمار طراحی و نصب کند 
  یک مورد دستگاهfacemask *.برای بیمار طراحی و نصب کند 
 *.یک مورد دستگاه چین کپ برای بیمار نصب کند 

مار دانشجو باید بصورت مشارکت با دانشجوی دیگـر در (* در صورت کمبود بی
درمان بیمار یا بصورت انجام اقدامات بر روی کست اقدامات درمانی اشـاره 

 شده را تمرین نماید.)
 )یک مورد ارائھ کیسcase presentation( درمـانی صـحیح در -با پروتکل تشخیصـی

 جلسات ارائھ کیس انجام دھد.
 روش ھای تدریس:

                                ایفای نقش              بحث گروھی               پرسش و پاسخ                      نرانیسخ

        Bedside teaching          شبیھ سازی شده      بیمار        کارگاه آموزشی           نمایش عملی 
                           

  *                کار بر روی کستھای دندانی بصورت گروھھای کوچکیسید):  سایر( بنو 



٣ 
 

 مواد و وسایل آموزشی:

کستهاي مدل دندانی، مواد و تجهیزات دندانپزشکی مورد نیاز(مانند:مواد قالبگیري، موم قرمز، دستگاه فیس ماسک، هدگیر، اسالید و پاورپوینت، 
  مهاي ارتودنسی، کیت بند ارتودنسی و ...)چین کپ، پالیرها و سی

 تجارب یادگیری (حین تدریس):

کار با مواد و تچھیزات دندانپزشکی مورد نیاز برای تشخیص و درمان بیماران 
 ارتودنسی دارای مال اکلوژنھای دندانی و اسکلتی

 

 تکالیف یادگیری( بعد تدریس):

 ھ ای از پروتکل تشخیصی و ارائھ مدارک تشخیص و درمان بیمار و ارائھ خالص
 درمانی بیماران محول شده بھ دانشجو

  بیمار محول شده بھ دانشجوانجام آنالیزھای دندانی و سفالومتری 

 پیگیری منظم کلینیکی بیمار محول شده بھ دانشجو 

  ساخت و نصب دستگاه یا پالک متحرک ارتودنسی برای بیمار محول شده بھ
 دانشجو

 )ارائھ یک مورد کیسcase presentationدر جلسات گروھی ( 

 ضوابط آموزشی و سیاست ھای مدرس

 انتظارات:

 اصول کنترل عفونتکامل رعایت 

 اصول اخالق حرفھ ای کامل رعایت

 و حضوور و غیاب مقررات بخش کامل رعایت

 با موافقت استاد مربوطھ امکان یک جلسھ غیبت موجھ در طول دوره عملی:مجازھا

 محدودیتھا:

  از یک جلسھ معادل با نمره صفر و مردود شدن دانشجو می باشد. غیبت بیش

 عدم استفاده از مبایل

 

 ):/بالینی/عرصھ/آزمایشگاھیعملیھای ایمنی (دروس توصیھ

 اصول کنترل عفونتکامل رعایت 
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 فھرست منابع درسی:

 Contemporary Orthodontics, Proffit, last edition 

 Color Atlas Of Dental Medicine Orthodontic – Diagnosis, Thomas Rakosi 

 Orthognatic Surgery, Proffit&White, last edition 

 روش ارزیابی:

مشاھده 
  عملکرد

 (چک لیست) 

  مصاحبھ 
 ( شفاھی)

 آزمون کتبی

* * 
 عینی تشریحی

گسترده 
 پاسخ

 کوتھ پاسخ
چند گزینھ 

 ای
 جورکردنی

صحیح / 
 غلط

   نمره): ٢٠ بارم بندی نمره ( از
  می باشد).  ١٢، برابر ٢٠( نمره قبولی از    

حضور و غیاب 
 نمره ٢کالسی: 

 نمره ٤مشارکت کالسی:
 ١٢و پروژه: عملی انجام تکالیف

  نمره

  امتحان پایان ترم: امتحان میان ترم: نمره ٢کوئیز:

 :موارد سایر
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 :جدول زمانی ارائھ برنامھ

شماره 
  تاریخ روش ارائھ جلسھ

 ارائھ 
ساعت 
ارائھ 

مکان 
 مدرس (مدرسان)  عنوان جلسھ  ارائھ
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بخش 
 ارتودنسی

  ــنظم ــری م پیگی
) follow upکلینیکـی(

حــداقل یــک بیمــار 
ــــی دارای  ارتودنس
ندانی یـا  مشکالت د

 اسکلتی 
  ،تشکیل پرونده

تشخیص، طرح درمان، 
پیگیــــری مــــنظم 
کلینیکی و مـدیریت 
درمان حداقل بـرای 
ــد  ــار جدی ــک بیم ی
ــــی دارای  ارتودنس
ندانی یـا  مشکالت د

 اسکلتی 
  تھیھ یک مـورد

construction bite * 
  ساخت یک مـورد

 ل *دستگاه فانکشنا
  ــب ــی و نص طراح

یــک مــورد دســتگاه 
 فانکشنال ھیبرید.*

  ــب ــی و نص طراح
یــک مــورد دســتگاه 

facemask * 
  ــب ــی و نص طراح

یــک مــورد دســتگاه 
 چین کپ*

بود  (* در صورت کم
بیمار دانشجو باید 
شارکت بـا  بصورت م
دانشــجوی دیگــر در 
درمــان بیمــار یــا 
بصــــورت انجــــام 
ــر روی  ــدامات ب اق
کســــت اقــــدامات 

شده درمانی اشاره 
 را تمرین نماید.)

  یک مورد ارائھ
 )case presentationکیس(

-با پروتکل تشخیصی
 درمانی صحیح

 

 

 

 

 

 

دکتر آذین 

نوریان،دکتر 

افسانھ 

ضرغامی، 

دکترمرضیھ 

مرساقیان،دکتر 

کوثر 

عزیزلو،دکتر 

آرش 

فرزان،دکتر 

مصطفی شیخی، 

دکتر آرمین 

 گسیلی
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               تاریخ امتحان میان ترم:  ١٨
٠٠/٠٠/١٣٩٧ 

        تاریخ امتحان پایان ترم:    
٠٠/٠٠/١٣٩٦ 
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