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

  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  ) نظري1ارتودنسی ( نام درس:
  ارتودنسی ارائه دهنده: گروه آموزشی  214402 شماره درس:

  شواخیمژگان دکتر  ول درس: ئنام مس                  واحد نظري 1                 :  عداد و نوع واحدت
  45/8-12همه روزه 37925584تلفن و روزهاي تماس:  -دروس پیش نیاز:

  Email :shavakhi.m@dnt.mui.ac.irآدرس 
 

  مقدمات ارتودنسی و رشد و تکامل سر و صورت ،ترمینولوژي ،آشنایی با تاریخچههدف کلی درس: 
  

  اهداف اختصاصی درس:

  مقدمات و خدمات، تاریخچه: ارتودنسیرشته آشنایی با  -1

  آشنایی با ترمینولوژي ارتودنسی -2

  آشنایی با اکلوژن نرمال و مال اکلوژن و انواع آن -3

  آشنایی با جنین شناسی سر و صورت -4

  آشنایی با رشد و نمو سر و صورت پس از تولد -5

  آشنایی با تکامل اکلوژن -6

 
  :مطالعهمنابع اصلی 

 
 
1- contemporary orthodontics    Profi  4و3و2و1فصول  2019 

2- Facial growth    Enlow 2008 (منبع جهت مطالعه ي بیشتر )  

3- color atlas of dental medicine     Graber 2013  56تا  45صفحات  

4- Orthodontic principles and techniques     Graber 2017  8فصل  

 
  ها:ارزشیابی 

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

  10بارم:  طبق اعالم آموزش تاریخ:  :ترم میانب) 

  10بارم:  طبق اعالم آموزش تاریخ:  :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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 پیش مطالعه براي هر جلسه:

 براي مطالعه بیشتر:منابع 

  15:30-14:30ساعت:     شنبهروز:   محل:    1400-1399اول  نیمسال:  نظري 1ارتودنسی  درسجدول زمان بندي کالس ها ي 

  :نوع جلسھ مدرس عنوان تاریخ جلسه
 ☐ نالینآ

  ☐آفالین

ماژول جلسات 
  :آفالین
   ☐تکلیف
 ☐   آزمون

  ☐ گفتگو
  

 منابع

مرضیه دکتر   مقدمات و معرفی ارتودنسی 29/06/99 1
 کچویی

 9و  5تا  2صفحات   
  2019پروفیت  13تا 

دکتر مرضیه   ترمینولوژي ارتودنسی 05/07/99 2
 کچویی

  56تا  45صفحات   
  2013اطلس گریبر 

3 

دکتر مرضیه   اکلوژن نرمال 12/07/99
 کچویی

 5تا 3صفحات   
و  2019پروفیت 
تا  208صفحات 

  2017گریبر  218
دکتر مرضیه   مال اکلوژن و انواع آن 19/07/99 4

 کچویی
تا  218صفحات   

  2017گریبر  228
دکتر مرضیه   مال اکلوژن و انواع آن 03/08/99 5

 کچویی
تا  218صفحات   

  2017گریبر  228
رشد و نمو سر و صورت پس  10/08/99 6

 تولداز 
 ۶٧تا  ۶٠صفحات  ازمون ینال نآ یدکتر شواخ

 ٢٠١٩ تیپروف
و نمو سر و صورت پس  رشد 17/08/99 7

 از تولد
 ٩٠تا  ٨۴صفحات  آزمون ینال نآ یدکتر شواخ

 ٢٠١٩ تیپروف
8 

24/08/99 
و نمو سر و صورت پس  رشد

 از تولد
تا  ٩٠صفحات  آزمون ینال نآ یدکتر شواخ

 تیپروف ١٠۵
٢٠١٩ 

دکترفرناز  سر و صورت یشناس نیجن 01/09/99 9
 یاحیر ریتاجم

 ٣۶تا  ٣٠صفحات   
 ٢٠١٩ تیپروف

دکترفرناز  سر و صورت یشناس نیجن 08/09/99 10
 یاحیر ریتاجم

 ۵٠تا  ٣۶صفحات   
 ٢٠١٩ تیپروف

دکترفرناز  سر و صورت یشناس نیجن 15/09/99 11
 یاحیر ریتاجم

 ۵٠تا  ٣۶صفحات   
 ٢٠١٩ تیپروف

و مطالعھ  یبررس یھا روش 22/09/99 12
 رشد

دکتر فرناز 
 یاحیرریتاجم

 ٢٩تا  ١٨صفحات   
 ٢٠١٩ تیپروف

تا  ١۵۵صفحات  آزمون ینال نآ یدکتر شواخ صورت یھا پیت 29/09/99 13
 تیپروف ١۶٣

 ٧۵تا  ۶٧صفحات  آزمون ینال نآ یدکتر شواخ اکلوژن تکامل 06/10/99 14
 ٢٠١٩ تیپروف

 ٨٢تا  ٧۵صفحات  آزمون ینال نآ یدکتر شواخ اکلوژن تکامل  13/10/99 15
 ٢٠١٩ تیپروف
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 پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

 قوانین و مقررات:

 


