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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** فرم معرفی دروس عملی***   
  

  کارشناسی پروتزهاي دندانی  رشته و مقطع تحصیلی :  (کارشناسی پروتز) 2ارتودنسی عملی  نام درس:
  ارتودنسی گروه آموزشی ارائه دهنده:  214305 شماره درس:

  دکتر زهرا زارعیول درس: ئنام مس                                        واحد عملی 2 عداد و نوع واحد:ت
  8:45-12روزه  همه 03137925535 تلفن و روزهاي تماس:  1400-1401اول  نیمسال تحصیلی:
  Email :z.zarei@dnt.mui.ac.irآدرس   (کارشناسی پروتز) 1ارتودنسی عملی  دروس پیش نیاز:
  زارعی، دکتر مژگان شواخیدکتر زهرا  اسامی مدرسین:

  
    آشنایی با نحوه ي ساخت پالك هاي متحرك شکافدار، فانکشنال و فضانگهدارها هدف کلی درس:

   اهداف اختصاصی درس:

  :شناختی حیطه

  ارتودنسی شکاف دار متحرك پالکهاي ساخت نحوه با آشنایی -1

  ساخت دستگاه هاي فانکشنال نحوه با آشنایی -2

  فضانگهدارهاي بند ولوپ ولینگوال آرچساخت  نحوه با آشنایی -3

  حیطه عاطفی:

  به خطرات مربوط به عدم رعایت اصول ساخت اجزاي اپالینس ها توجه داشته باشد. -1

  .کند توجه عفونت کنترل اصول رعایت به -2

  .باشد داشته اصول ساخت اپالینس ها و ارائه کار مناسب رعایت به نسبت مسئولیت احساس -3

  حیطه رفتاري:

  نماید. رعایت ابزار عمر طولو  خود از محافظت جهت ابزارها با کار زمانرا  ایمنی اصول بتواند-1

  را داشته باشد.ساخت مناسب اجزا سیمی و آکریل گذاري  و ارتودنسی پالیرهاي از صحیح ي استفاده توانایی -2

  را داشته باشد. آنهاو اضافه کردن اجزاي جدید به  اپالینس هاتوانایی الزم جهت اصالح و ترمیم شکستگی  -3

 
 

  :مطالعهمنابع اصلی 
  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -
 URLآدرس/ لینکوب سایت:  -                                آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -
 اسالمیان الدن دکتر ارتودنسی ثابت و متحرك دستگاههاي اجزاي ساختن راهنماي کتاب -1

  کتاب طراحی و ساخت دستگاه هاي متحرك  دکتر فریبرز امینی  -2

  کتاب اصول ساخت و کاربرد دستگاه هاي متحرك و نگهدارنده هاي ارتودنسی دکتر اصالنی و حجازي -3
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  ها:ارزشیابی 

 نمره 12 بارم:  در طول دوره تاریخ:  :)ریکوآرمنت هادر طول دوره (عملی ) د

  نمره 8  بارم:  طبق برنامه تاریخ:  پایان دوره:عملی ) ه

  
   ارائه مباحث اخالق حرفه اي:  ینیب شیپ

 زمان کار با ابزارها جهت محافظت از خود و طول عمر ابزار یمنیاصول ارعایت 
  و مقررات بخش:  نیقوان

  و کسب اجازه جهت خروج از بخشحضور فعال در تمام زمان بخش  بخش، حضور به موقع در زمان شروع 
  کوآرمنتهایبه موقع ر لیتحو 

  ينامه پوشش حرفه ا نییآ تیرعا
 و پرستاران دیمناسب با اسات رفتار
 یکسر متناسب نمره با نظر گروه آموزشبخش:  نیبرخورد با نقض قوان نحوه

  به دنبال خواهد داشت. ازینمره کسر امت 1موجه،  ریغ بتیباشد. غ یجلسه، معادل دو هفدهم واحد، م کیحداکثر مجاز، : بتیغ
و ارائه آن به گروه، حداکثر پس از دو هفته  هیپزشک اول یگواه دییتا ای یمراجعه به پزشک معتمد دانشگاه، اخذ گواه ،يماریدر صورت ب -

  است. یالزام بت،یغ خیاز تار
  شود. یمحسوب م بتیغ قه،یدق 15از  شیب ریبه دنبال خواهد داشت. تاخ ازینمره کسر امت 5/0:  ریتاخ

  لیو اکر میس لیهاي مربوط به تحو یهاي مربوط به زمان بخش و زمان امتحان و هماهنگ یهماهنگکالس:  ندهینما فیوظا شرح

  
 

  اول و دوم روتیشن /  2ارتودنسی عملی  اساتید مدرس  گروه  ساعت  روز
 A  صبح  سه شنبه

 
  دکتر زهرا زارعی/ مژگان شواخی دکتر

 
 
  


