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

  دکتري - دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :   1ارتودنسی عملی  نام درس:
  ارتودنسی ارائه دهنده: گروه آموزشی  1399-1400نیمسال دوم                     214408 شماره درس:

  کچوییمرضیه دکتر ول درس: ئنام مس           واحد عملی 1 :عداد و نوع واحدت
  12ال  9همه روزه  37925584 تلفن و روزهاي تماس:  نظري 1ارتودنسی  دروس پیش نیاز:

 Email : mkachuie86@yahoo.comآدرس   

  
  آشنایی با اجزا و اصول و نحوه ي ساخت پالکهاي ارتودنسی متحرك هدف کلی درس:

  اهداف اختصاصی درس

  :شناختی حیطه

  آشنایی با ابزارها و وسایل مورد نیاز جهت ساخت پالکهاي ارتودنسی متحرك - 1

  ا شنایی با نحوه ي ساخت اجزاي سیمی و اکریل گذاري پالکهاي ارتودنسی متحرك - 2

  آشنایی با نحوه ي در دست گرفتن پالیر و شناخت انواع سیم هاي ارتودنسی - 3

  حیطه عاطفی:

  یادگیري صحیح نحوه ي ساخت پالك هاي متحركعالقه و تعهد نسبت به - １

  احساس مسئولیت نسبت به مصرف به اندازه ي سیم ها و اکریلهاي ارتودنسی - ２

  توجه به رعایت اصول ایمنی حین ساخت پالکهاي ارتودنسی- ３

  حیطه رفتاري:

  بدست گرفتن صحیح پالیرها- １

  ساخت صحیح اجزاي سیمی پالکها- ２

  پالکهاآکریل گذاري و پالیش صحیح - ３

 
 

  :مطالعهمنابع اصلی 
  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  - 
 URLآدرس/ لینکوب سایت:  -                                 آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  - 

 7و  6فصول  2019کتاب ارتودنسی نوین پروفیت  -1

  کتاب راهنماي ساختن اجزاي دستگاههاي متحرك و ثابت ارتودنسی دکتر الدن اسالمیان   -2
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  ها:ارزشیابی 
  نمره می باشد.) 5( حداکثر مجموع بارم ارزشیابی هاي نظري، در یک واحد عملی، 

  نمره1 بارم:  طبق برنامه تاریخ:  پایان دوره:نظري ) الف

  نمره 14 بارم:  در طول ترم تاریخ:  :)کوئیز، تکالیف ریکوآرمنت هادر طول دوره (عملی ) ب 

  نمره 5 بارم:  طبق برنامه تاریخ:  پایان دوره:عملی ) ج 

  
  
  

 رعایت پوشش و رفتار حرفه اي پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

 حضور به موقع در زمان شروع و حضور فعال در تمام زمان بخش و تحویل به موقع ریکوآرمنتها :بخشقوانین و مقررات 

 کسر نمره و یا حذف درس :بخش قوانین نقض با برخورد نحوه

  نمره کسر خواهد شد 1، در بخش حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجهغیبت: 

هماهنگی هاي مربوط به زمان بخش و زمان امتحان و هماهنگی هاي مربوط به تحویل سیم و اکریل  :کالس نمایندهوظایف  شرح
  و مولد
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  طبق اعالم آموزشاز تاریخ     روتیشن اول/     جدول زمان بندي حضور اساتید در بخش

  عملی 1ارتودنسی نام درس: 

  ظهراسامی اساتید بخش  اسامی اساتید بخش صبح روز
 دکتر زارعی –کچویی مرضیه / دکتر  A96هفته اول / گروه  - دوشنبه

     -  زارعی زهرا دکتر  –/ دکتر کچویی  B96هفته دوم / گروه 

 دکتر تهمتن –/ دکتر احتشامی C96هفته اول / گروه         دکتر زارعی –شواخی مژگان / دکتر  D96هفته اول / گروه  سه شنبه

 -                                        دکتر زارعی –احتشامی آیلین / دکتر  E96هفته دوم / گروه 

  -                                       دکتر زارعی –تهمتن شبنم / دکتر  F96هفته اول / گروه   چهارشنبه

-                                        -  

  
  
  
  
  

  طبق اعالم آموزشاز تاریخ  دوم   روتیشن /     بندي حضور اساتید در بخشجدول زمان 

  1ارتودنسی عملی نام درس: 

  ظهراسامی اساتید بخش  اسامی اساتید بخش صبح روز
 دکتر زارعی –/ دکتر کچویی  A96هفته اول / گروه  - دوشنبه

     -  دکتر زارعی  –/ دکتر کچویی  B96هفته دوم / گروه 

 دکتر تهمتن –/ دکتر احتشامی C96هفته اول / گروه         دکتر زارعی –/ دکتر شواخی  D96هفته اول / گروه  شنبهسه 

 -                                        دکتر زارعی –/ دکتر احتشامی  E96هفته دوم / گروه 

  -                                       دکتر زارعی –/ دکتر تهمتن  F96هفته اول / گروه   چهارشنبه

-                                        -  

 


