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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظريفرم معرفی دروس ***   
  

  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :   ) نظري3ارتودنسی ( نام درس:
  ارتودنسیارائه دهنده: گروه آموزشی  214406 شماره درس:

واحد  1             حد:عداد و نوع وات
                                        نظري

  دکتر آیلین احتشامیول درس: ئنام مس
  

  45/8-12همه روزه    37925584 تلفن و روزهاي تماس:  نظري 2ارتودنسی  دروس پیش نیاز:
 Email :Ailin.ehteshami@dnt.mui.ac.irآدرس 

 
  آشنایی با طرح ریزي درمان مال اکلوژن ها هدف کلی درس:

  
  اهداف اختصاصی درس:

  فلسفه، هدف و زمان درمان ارتودنسی در دوره هاي مختلف رویش دندانیآشنایی با  .1

 CL Iآشنایی با درمان مال اکلوژن هاي  .2

 CL IIآشنایی با درمان مال اکلوژن هاي  .3

 CL IIIآشنایی با درمان مال اکلوژن هاي  .4

 آشنایی با درمان مال اکلوژن هاي ورتیکالی .5

 آشنایی با درمان مال اکلوژن هاي لترالی .6

 مال اکلوژن و ارتباط آن بااشاره اي بر اختالالت مفصل گیجگاهی فکی  .7

 اشاره اي بر شکاف هاي دهان و صورت و درمان آنها  .8

 درمان ریالپسو مقابله با  آشنایی با چگونگی نگهداري درمان هاي ارتودنسی .٩

 
  :مطالعهمنابع اصلی 

  فصول/صفحات مورد نظرنام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره کتاب:  -
  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -

 2019فیت اپر ، کتاب ارتودنسی نوین .1

 2017کتاب اصول ارتودنسی گریبر  .2
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  ها:ارزشیابی 

  1بارم:  تاریخ: بسته به صالحدید استاد  :الف) در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)

  10بارم:  آموزشتاریخ: طبق اعالم   :ترم میانب) 

  10بارم:  تاریخ: طبق اعالم آموزش  :ترم) پایان ج

  .هفدهم واحد می باشد چهارحداکثر مجاز معادل غیبت:  د)
  نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ترتیب، به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه،              
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  22-21ساعت:     سه شنبهمحل: ..   روز:   1400-1399اول  نیمسال:نظري  3ارتودنسی   درسجدول زمان بندي کالس ها ي 

  :نوع جلسھ مدرس عنوان تاریخ جلسه
 ☐ نالینآ

  ☐آفالین

ماژول جلسات 
  :آفالین
   ☐تکلیف
 ☐   آزمون
  ☐ گفتگو
  

 منابع

1 01/07/99 
طرح ریزي اصول و روش هاي 
  درمان

دکتر آیلین 
 احتشامی

تا  208صفحات   آنالین        
  2019پروفیت  217

2 08/07/99 
طرح ریزي اصول و روش هاي 
  درمان

دکتر آیلین 
 احتشامی

تا  217صفحات   آنالین
  2019پروفیت  226

3 15/07/99 
در شرایط  طرح ریزي درمان
  خاص

دکتر آیلین 
 احتشامی

تا  226صفحات   انالین
  2019پروفیت  240

دکتر آیلین   تریاژ در ارتودنسی 22/07/99 4
 احتشامی

تا  356صفحات   آنالین        
  2019پروفیت  364

5 29/07/99 
 SMدرمان ناهنجاري هاي ساده(

  )SRو
دکتر شبنم 

 تهمتن
تا  385صفحات   آنالین

 2019پروفیت  394
6 

6/08/99 Serial extraction  وSpace 
supervision  

دکتر شبنم 
  تهمتن

تا  394صفحات   آنالین        
400   
 419و صفحات 

پروفیت    426تا
2019   

7 
آیلین دکتر   ترنسورسدرمان مشکالت  20/08/99

 احتشامی

تا  364صفحات   آنالین
 438تا  430و  369

  2019پروفیت 
8 

 درمان مشکالت ورتیکالی 27/08/99
ایلین دکتر 

 احتشامی

تا  372صفحات   انالین
 492تا  484و  375

  2019پروفیت 
9 04/09/99 

با  CL IIدرمان مال اکلوژن 
 کچوییدکتر   دستگاه هاي فانکشنال

تا  455صفحات   آنالین        
 2019پروفیت  468

10 
11/09/99 

با  CL IIدرمان مال اکلوژن 
 دستگاه هاي فانکشنال

 کچوییدکتر 
تا  469صفحات   آنالین

 497تا 484و  472
 2019پروفیت 

11 

ایلین دکتر   شکاف هاي دهان وصورت 18/09/99
 احتشامی

تا  241صفحات   انالین
پروفیت  245
 14فصل -2019

  2017گریبر
12 25/09/99 

با چین  CL IIIدرمان مال اکلوژن 
  کپ

دکتر شبنم 
 تهمتن

تا   440صفحات   انالین
  2019پروفیت  452

13 2/10/99 
در ارتباط با  TMJاختالالت 

  اکلوژن
دکتر شبنم 

 تهمتن
تا  353 صفحات  آنالین        

 2017گریبر  364
14 9/10/99 Retention and Relapse  

دکتر شبنم 
 تهمتن

تا  579صفحات   آنالین
  2019پروفیت  584
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 -پیش مطالعه براي هر جلسه:

 -براي مطالعه بیشتر:منابع 

 -بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي: پیش

  .هفدهم واحد می باشد چهارحداکثر مجاز معادل  قوانین و مقررات:
 نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ترتیب، به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه،              

 

15 16/10/99 Retention and Relapse  
دکتر شبنم 

 تهمتن
تا  584صفحات   انالین

  2019پروفیت  591


