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  مرور مطالب مرتبط با اتیولوژي و تشخیص در ارتودنسی، سفالومتري، بیولوژي، بیومکانیک، پیچ هاي ارتودنسی و پالك هاي شکاف دار   :هدف کلی درس

  ...دانشجو : اهداف اختصاصی درس

  :حیطه رفتاري  :عاطفی /نگرشی حیطه  .)بداند/ بشناسد(...  :شناختی حیطه

/ باور پیدا کند که آگاهی بیشتر در مورد اتیولوژي، شرط مراقبت -1  .را بشناسد عوامل دخیل در ایجاد مشکالت ارتودنسی -1

  .درمان بهتر است

دانسته هاي خود در مورد اتیولوژي را در طراحی درمان، بکار  -1

  .گیرد

ارتودنسی و طبقه بندي ش ارزیابی تشخیصی جامع در بیماران رو -2

  .را بشناسد این اطالعات جهت تهیه لیست مشکالت بیمار

و به دور از  جامعکند که جمع آوري صحیح، نظام مند، باور پیدا  -2

  .درمان بهتر است/ داده هاي تشخیصی، شرط مراقبت تعجیل

ارزیابی تشخیصی جامع بیماران ارتودنسی، طبقه بندي داده ها و  -2

  .مشکالت را انجام دهدتهیه لیست 

به عنوان ابزار  (رادیوگرافی لترال سفالومتري ویژگی هاي -3

  .داندو نحوه آنالیز آن را برا بشناسد ) تشخیصی

باور پیدا کند که رادیوگرافی لترال سفالومتري، به عنوان ابزار  -2

کمک تشخیصی است و صرفا بعد از معاینه دقیق بالینی و در 

  .بیمار، تجویز می گرددصورت نیاز درمانی 

بیماران  رادیوگرافی لترال سفالومتري آنالیز هاي مربوط به -3

  .را انجام دهد ارتودنسی

توجه داشته  به خطرات ناشی از به کارگیري نیروي هاي نامناسب -4  .را بشناسد اصول بیولوژیک و بیومکانیک در حرکات ارتودنتیک -4

  .باشد

، حین استفاده از پالك هاي متحرك در درمان هاي ارتودنسی  -4

  .بتواند آنالیز نیروها و گشتاورها را انجام دهد

حاوي  شکاف دار پیچ هاي ارتودنسی و پالك هاي متحركانواع  -5

  .را بشناسد آنها

باور پیدا کند که پیچ هاي ارتودنسی، در صورت کاربرد صحیح،  -5

مناسب تولید نیرو، در همه سنین،  می توانند به عنوان منبع

  .استفاده شوند

بتواند پالك شکاف دار با اجزا مناسب، متناسب با مشکل بیمار،  -5

  .طراحی کند

را  دار انواع پالك هاي شکاف و فعال سازي ساخت ،اصول طراحی  - 6

  .بشناسد

باور پیدا کند که پالك هاي متحرك ارتودنسی، در صورت کاربرد  - 6

توانند به عنوان ابزار درمانی مناسب، در همه سنین، صحیح، می 

  .استفاده شوند

بتواند زمان و میزان مناسب فعال سازي پیچ ارتودنسی در پالك   - 6

، تعیین کند و به وي مشکل بیمار شکاف دار را، متناسب با

  .آموزش دهد

  متناسب با محتواي جلسه :مباحث اخالق حرفه اي
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 )URLآدرس/ لینک: وب سایت /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور: مقاله /  صفحات مورد نظر/نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول: کتاب(  :بیشتر مطالعه پیشنهادي براي منابع 

 67تا  29صفحه ، 2فصل / 2002سال / پرافیت، وایت و سارور/ صورتی-درمان نوین دفرمیتی هاي دندانیکتاب  -1

  127تا  149صفحه  5فصل و   4فصل / 2002سال / پرافیت، وایت و سارور/ صورتی-کتاب درمان نوین دفرمیتی هاي دندانی -2

  122تا  86صفحه  -) رادیوگرافی سفالومتري( 7فصل / 2011سال / نایینی/ (Facial aesthetics: concepts and clinical diagnosis )مفاهیم و تشخیص کلینیکی : کتاب زیبایی صورت -3

 98-99لینک جلسات مبحث سفالومتري نیمسال دوم سال  -3

1.https://drive.google.com/file/d/1wn3JoOGr_o_CEugdUKTxMv0NG5hP0uyd/view   

2.JjnJCZPpizxP3ZDMmaZjf/view-https://drive.google.com/file/d/1Wqli_kzK2A   

3.google.com/file/d/1pIj8ny2Iqw_jpVJQQf9Lt1KVaHq1YbpB/viewhttps://drive.   

۴ .https://drive.google.com/file/d/13yGzjvXBcGCe7qZvyNtr12jLHu84Ey8H/view   

  6تا  4فصول / )2015ناندا (ارتودنسی زیبایی و بیومکانیک در اصول کتاب  -5

6 - The Biomechanical Foundation of Clinical Orthodontics / Burstone 2015 / Chapters 1 to 3  

  :هاارزشیابی 

  نمره تشویقی 2 :بارم  استاد مربوطمطابق اعالم  :تاریخ  :...)کوئیز، تکالیف،(در طول دوره ) الف

  75/8  :بارم  مطابق اعالم آموزش :تاریخ  جلسه اول 7مطالب  :میان ترم) ب

  25/11 :بارم  مطابق اعالم آموزش :تاریخ  آخرجلسه  10مطالب  :ترمپایان ) ج
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  :قوانین و مقررات کالس

  .به تکالیفی که خارج از زمان مقرر تحویل گردند، امتیازي تعلق نخواهد گرفت. ارائه تکالیف در زمان مقرر ضروري است -

  

  :جلسات آنالین

  .طول کالس، الزامی استدر  حضور در تمام ساعت فعال کالس، آمادگی مشارکت ،حضور به موقع -

  .ضروري استو داشتن پوشش مناسب براي ایجاد دسترسی به دوربین و میکروفون، بدون اتالف وقت، ) عدم سر و صدا/ پس زمینه مناسب (براي آمادگی مشارکت در بحث ها، حضور در محیط مناسب  -

  .، اصالح بفرماییدشماره دانشجویی - نام -نام خانوادگی: به صورت را  نام کاربريمجازي،  ورود به کالس هنگام -

  .خودداري نمایید ،شان کالسپیام غیر مرتبط و دور از  از درج هرگونه شوخی،. الت مطرح شده است، صرفا براي طرح سوال مرتبط با درس و پاسخ به سوا)چت باکس(قسمت پیامها  -

  

  .غیبت بیش از آن، تحت هر عنوان، درج نمره صفر یا حذف درس، لحاظ خواهد شد  .معادل چهار هفدهم واحد می باشد ،حداکثر مجاز - : غیبت

  .نمره کسر خواهد شد  1و  1،  5/0،  5/0به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، به ترتیب،  -           

  .در صورت نشکیل کالس آنالین، حضور مجازي در جلسه، الزامی است و ضبط و دسترسی به فیلم جلسه، مجوزي براي عدم حضور آنالین نخواهد بود -           

  

 کسر امتیاز مطابق نظر گروه و متناسب با خطا: کالس قوانین نقض با برخورد نحوه

  :کالس نمایندگان/ نماینده انتظارات از

  دانشجویانسایر به  گروه آموزشی و مدرسینبه موقع پیام  اطالع رسانی -

  سایر دانشجویان، تا حد امکانو  مدرس، براي اطمینان از آمادگی نرم افزاري و کمک به رفع اشکال اتصال صدا و تصویر دقیقه قبل از شروع کالس  5 – 10کالس هاي آنالین روم باز کردن  -

با سایر دانشجویان و  مربوطبه اشتراك گذاري لینک  ،Google Drive، بارگذاري در (Ortho 2 Nazari Jalase 8 Drs Tahamtan )نام گذاري مطابق فرمت اعالم شده فایل مربوط ، ضبط کالس هاي آنالین -

  ساعت بعد از کالس 48حداکثر  ،ارسال براي مدرس مربوط
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  9:30 – 10:30:  شنبه  ساعت:  اسکاي روم                روز -سامانه نوید: محل                    1399- 1400نیمسال دوم                 2ارتودنسی نظري درسجدول زمان بندي کالس ها ي 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
  آنالین

 آفالین

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 
 منابع اصلی مطالعه براي هر جلسه

 تکلیف آفالین دکتر شواخی اتیولوژي مشکالت ارتودنسی 99/  11/  04 1
  5فصل ، )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

 116تا  107صفحه 

 تکلیف آفالین دکتر شواخی اتیولوژي مشکالت ارتودنسی 99/  11/  11 2
  5فصل ، )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

 126تا  117صفحه 

 تکلیف آفالین دکتر شواخی مشکالت ارتودنسیاتیولوژي  99/  11/  18 3
  5فصل ، )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

 135تا  127صفحه 

 کچوییدکتر   تشخیص در ارتودنسی 99/  11/  25 4
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  6، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

 149تا  140صفحه 

 دکتر کچویی تشخیص در ارتودنسی 99/  12/   2 5
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  6، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

 161تا  150صفحه 

 دکتر کچویی تشخیص در ارتودنسی 99/  12/   9 6
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  6، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

 193تا  186و خالصه صفحات  174تا  162 صفحه

 دکتر کچویی تشخیص در ارتودنسی 99/ 12/  16 7
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  6، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

 204تا  193 صفحه

 دکتر تهمتن رادیوگرافی لترال سفالومتري به عنوان ابزار تشخیصی 99/  12/  23 8
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  177تا  174صفحه ،  6، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

  )2006 جاکوبسون( رادیوگرافی سفالومتريکتاب 

 49تا  45صفحه  4فصل /   6تا  1صفحه  1فصل 

 دکتر تهمتن اتومیک در رادیوگرافی لترال سفالومتريآنلندمارکهاي بررسی  00/  01/  14 9
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  177تا  174صفحه ،  6، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

  )2006 جاکوبسون( رادیوگرافی سفالومتريکتاب 

 70تا  63صفحه  6فصل /   51تا  50صفحه  4فصل 

 تهمتندکتر  آنالیزهاي رادیوگرافی لترال سفالومتري 00/  01/  21 10
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  181تا  178صفحه ،  6، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

  )2006 جاکوبسون( رادیوگرافی سفالومتريکتاب 

 102تا  99صفحه  9فصل /   77تا  71صفحه  7فصل 

  آنالین دکتر تهمتن آنالیزهاي رادیوگرافی لترال سفالومتري 00/  01/  28 11

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  193تا  182صفحه ،  6، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

  )2006 جاکوبسون( رادیوگرافی سفالومتريکتاب 

 128تا  125صفحه 11فصل /   122تا  112صفحه  10فصل 

  دکتر احتشامی مبانی بیولوژیک درمان هاي ارتودنسی 00/  02/  04 12
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  8، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

 274تا  268 -259و258 - 254تا  248صفحه 
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  9:30 – 10:30:  شنبه  ساعت:  اسکاي روم                روز -سامانه نوید: محل                    1399- 1400نیمسال دوم                 2ارتودنسی نظري درسجدول زمان بندي کالس ها ي 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
  آنالین

 آفالین

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 
 منابع اصلی مطالعه براي هر جلسه

 دکتر احتشامی قسمت اول-بیومکانیک در ارتودنسی 00/  02/  11 13
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  290تا  288صفحه ،  9، فصل )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

  4فصل ، )2015 ناندا( اصول زیبایی و بیومکانیک در ارتودنسیکتاب 

  84تا  82 -79تا  75صفحه 

  9فصل ، )2016 گریبر( اصول و تکنیک هاي ارتودنسی معاصرکتاب 

 157و 156صفحه 

 دکتر احتشامی دومقسمت -بیومکانیک در ارتودنسی 00/  02/  18 14
  آنالین

 

  تکلیف/ مطالعه پیش 

 گفتگو/ آزمون 

  9فصل ، )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

  287تا  285 -283تا  281- 278تا  276صفحه 
 

 دکتر احتشامی سومقسمت -بیومکانیک در ارتودنسی 00/  02/  25 15
  آنالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 

  8فصل ، )2019پرافیت (کتاب ارتودنسی نوین 

 267تا  265 - 258تا  254صفحه 

 دکتر تاجمیرریاحی  قسمت اول -پیچ هاي ارتودنسی و پالك هاي شکاف دار انواع  00/  03/ 01 16
  آفالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 
 محتوا کالس

 دکتر  تاجمیرریاحی  قسمت دوم -پیچ هاي ارتودنسی و پالك هاي شکاف دار انواع  00/  03/ 08 17
  آفالین

 

  تکلیف/ پیش مطالعه 

 گفتگو/ آزمون 
 محتوا کالس

  

 


