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  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  2ارتودنسی عملی    نام درس:

  ارتودنسی ارائه دهنده: گروه آموزشی  214410 شماره درس:
  دکتر زهرا زارعیول درس: ئنام مس    واحد عملی 1 عداد و نوع واحد:ت

  8:45-12 روزه همه 03137925535 تلفن و روزهاي تماس:  1400-1401اول  نیمسال تحصیلی:
  Email :z.zarei@dnt.mui.ac.irآدرس   2و ارتودنسی نظري  1ارتودنسی عملی  دروس پیش نیاز:
کتر احتشامی و دآیلین تهمتن،دکتر شبنم کچویی، دکتر مرضیه زارعی،دکتر زهرا شواخی، دکتر مژگان دکتر  اسامی مدرسین:

  شیربانفریناز 
  

  متحرك ارتودنسی درمانهاي و تشخیص فرایند در مهارت کسب و عملی انجام هدف کلی درس:

  اهداف اختصاصی درس:

  :شناختی حیطه

  پرونده تکمیل و بیماران معاینهپذیرش،  اصول با آشنایی -1

  داخل و خارج دهانیفوتوگرافی  تشخیصی هاي رکورد تهیه اصول با آشنایی -2

  آشنایی با اصول انجام آنالیز فضا و آنالیزهاي سفالومتري -3

  ارایه طرح درمانو  بیمار تهیه لیست مشکالت، ) IOCPT معرفی بیمار ( آشنایی با نحوه آماده کردن فایل -4

  بیمار آموزش و پالك تحویلمکانوتراپی، انتخاب اپالینس، آشنایی با اصول  -5

  حیطه عاطفی:

  است. و تفسیر درست آنها داده هاي تشخیصی دقیق جمع آوري ،باور پیدا کند که مبناي درمان صحیح بیمار، رعایت اصول معاینه -1

  .باشد مسئولیت داشته احساسآنها،  شخصی حریمبویژه  و والدین، بیمار حقوق رعایت به نسبت -2

  .کند توجه ،داده هاي تشخیصی بهتر جمع آوري ، جهتبیمار اعتماد جلب و موثر ارتباط برقراري به -3

  .کند توجه و تحویل پالك، رکوردگیري ،تکمیل پروندهتمام مراحل در  عفونت کنترل اصول رعایت به -4

  حیطه رفتاري:

  را با رعایت اصول انجام دهد. پرونده تکمیل و بیماران معاینهبتواند پذیرش،  -1

  و والدین را رعایت کند. بیمار حقوق، در کلیه مراحل، بیمار اعتماد جلب و موثر ارتباط برقراريبتواند ضمن  -2

  انجام دهد. هاي مربوط رارکوردهاي تشخیصی مناسب از بیمار تهیه نموده و آنالیز  -3

  مربوط را رعایت کند. عفونت کنترلدر کلیه مراحل اصول بتواند  -4

  اید.را تهیه نموده و در جلسه مربوط، ارائه نملیست مشکالت و  )  IOCPTبتواند فایل معرفی بیمار(  -5

  بتواند پالك متحرك متناسب با مشکالت بیمار را طراحی نموده و بسازد و مراحل تحویل و آموزش به بیمار را انجام دهد.  -6
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  :مطالعهمنابع اصلی 
  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -
 URLآدرس/ لینکوب سایت:  -                                آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -
 7و  6/ فصل  2019کتاب ارتودنسی نوین / پروفیت/ سال  -1

  9و 8/ فصل 2017کتاب اصول و تکنیک هاي رایج ارتودنسی / گریبر/ سال  -2

  9-11و7و 6و 4و3و1/ فصول 2006 از مبانی تا تصویربرداري سه بعدي/ جاکوبسون/ سال سفالومتري کتاب رادیوگرافی -٣

 
  عملی) 2بر اساس الگ بوك الکترونیک ارتودنسی ( ها:ارزشیابی 

  نمره می باشد.) 5( حداکثر مجموع بارم ارزشیابی هاي نظري، در یک واحد عملی، 
  نمره 3 بارم:  برنامه طبق تاریخ:  :ابتداي دوره (آزمون ورودي، ...)نظري الف) 

  نمره 2 بارم:  در طول ترم تاریخ:  :(کوئیز، تکالیف،...)در طول دوره نظري ب) 

  نمره 15 بارم: در طول ترم تاریخ:  :)ریکوآرمنت هادر طول دوره (عملی ) د

  
   اخالق حرفه اي:پیش بینی ارائه مباحث 

  جمع آوري داده هاي تشخیصی ،پذیرش کلیه مراحلدر  و والدین رعایت حقوق و حریم شخصی بیمار
  رعایت اصول مربوط به حفاظت اشعه به هنگام تجویز رادیوگرافی 

  رعایت حریم شخصی بیمار و کسب اجازه از بیمار جهت ارایه کیس
  رعایت موارد زیر الزامی است: قوانین و مقررات بخش/

  حضور همه دانشجویان، در تمامی جلسات بخش، فارغ از حضور یا عدم حضور بیمار
  و کسب اجازه جهت خروج از بخش بخش طول در فعال حضور ،بخش شروع زمان در موقع به حضور
  آیین نامه پوشش حرفه اي رعایت
 پرستاران و اساتید ،بیماران با مناسب رفتار
 با نظر گروه آموزشی نمره متناسب کسر :بخش قوانین نقض با برخورد نحوه

  .اشتدامتیاز به دنبال خواهد نمره کسر  1، . غیبت غیر موجهمی باشد ،معادل دو هفدهم واحد ، یک جلسه،حداکثر مجازغیبت: 
 براي مجوزي جلسه، فیلم به دسترسی و ضبط و است الزامی جلسه، در مجازي حضور ،جهت ارایه کیس آنالین کالس شکیلت صورت در

  .بود نخواهد آنالین حضور عدم
گواهی یا تایید گواهی پزشک اولیه و ارائه آن به گروه، حداکثر پس از دو هفته در صورت بیماري، مراجعه به پزشک معتمد دانشگاه، اخذ  -

  .از تاریخ غیبت، الزامی است
  دقیقه، غیبت محسوب می شود. 15بیش از  تاخیر اشت.دامتیاز به دنبال خواهد کسر  نمره 5/0  :تاخیر
  اساتید نظر طبق دانشجویان با سمینارها و امتحانات ،بخش زمانبدي به مربوط هاي هماهنگی :کالس وظایف نماینده شرح
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  اول و دوم روتیشن /  2ارتودنسی عملی  اساتید مدرس  گروه  ساعت  روز

  دکتر مژگان شواخی/ دکتر زهرا زارعی A  صبح  دوشنبه

  دکتر زهرا زارعی/ دکتر مرضیه کچویی  B  صبح  یکشنبه

  زهرا زارعیدکتر /  دکتر فریناز شیربان  C  صبح  یکشنبه

  دکتر زهرا زارعیدکتر مرضیه کچویی/   D  صبح  چهارشنبه

  دکتر شبنم تهمتن/ دکتر آیلین احتشامی  E  صبح  سه شنبه

  دکتر زهرا زارعی/ دکتر فریناز شیربان  F  صبح  چهارشنبه
 
 
  


