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 :شرح درس

این واحد درسی مبتنی بر یادگیری مفاهیم تکامل اکلوژن و عوامل تاثیر گذار بر آن و توجه به پیشگیری از بروز 

 ناهنجاری های دندانی فکی صورتی و روش های پیشگیری وتشخیص آن ها می باشد.

 

 

 

 برنامه آموزشی

 

 

 1ارتودنسی نظری برنامه 

 تاریخ استاد عنوان درس ردیف

تاریخچه ارتودنسی اکلوژن نرمال و تعریف و  1
 طبقه بندی مال اکلوژن هاو ترمینولوژی

 1/1/1011 دکتر فائقه قلی نیا

شاخص ها و اپیدمیولوژی انواع مال اکلوژن در  2
 جهان و ایران

 8/1/1011 دکتر فائقه قلی نیا

 11/1/1011 دکتر یاسمین بابایی همتی رشد و نمو قبل از تولد 3
22/1/1011 
 

 22/1/1011 دکتر یاسمین بابایی همتی رشد و نمو بعد از تولد 0
6/8/1011 

 21/8/1011 دکتر یاسمین بابایی همتی رشد و تکامل اکلوژن در کودکان 1
 

 21/8/1011 پدرام جاویدیدکتر  اتیولوژی مال اکلوژن 6
0/2/1011 
 

 11/2/1011 فائقه قلی نیادکتر  اصول کلی معاینات ارتودنسی 1
18/2/1011 
 

 21/2/1011 مصومه میرمعصومیدکتر آنالیز قالب های دندانی 8
2/11/1011 
 

 2/11/1011 مصومه میرمعصومیدکتر آنالیز فتوگرافی و سفالومتری 2



 16/11/22 مصومه میرمعصومیدکتر آشنایی با پالک های متحرک ارتودنسی 11

 23/11/22 میرمعصومیمصومه دکتر نحوه طراحی پالک های متحرک ارتودنسی 11

آشنایی با انواع آلیاژها و ابزارهای مورد استفاده  12
در ارتودنسی.اثرات اندازه و شکل سیم ها بر 

 خواص االستیک آن ها
 

 31/11/22 یاسمین بابایی همتیدکتر 

 

 اهداف ارزشیابی
 

 : هدف کلی
 اکلوژن مال نرمال اکلوژن, نمو و رشد مفاهیم , ارتودنسی ترمینولوژي و تاریخچه با دندانپزشکی 7 ترم دانشجویان آشنایی

 

 : آشنایی دانشجویان با:اهداف جزئی

 . تعریف و تاریخچه ارتودنسی1

 (IOTN تعریف. اکلوژنها مال شیوع) . اکلوژن نرمال و طبقه بندی مال اکلوژن ، ترمینولوژی2
 
 جهان. شاخص ها و اپیدمیولوژی انواع مال اکلوژن در ایران و 3

 مختلف های روش رشد روی بر زمان و تنوع الگو، تاثیر. نمو و رشد کلمات مفهوم ) . رشد و نمو قبل از تولد0
  (رحمی داخل زندگی اصلی مراحل و جمجمه نمو و رشد. فیزیکی رشد اندازگیری

 
 ( جنینی زندگی چهارم و سوم دوم، و اول های هفته در گردن و سر تکامل با مرتبط مهم وقایع) . رشد و نمو بعد از تولد5
 

 . رشد و تکامل اکلوژن در کودکان6

 های اکلوژن مال شرح. اکلوژن مال. آنها تفاوت و نرمال و آل ایده اکلوژن مشخصات شرح) . اتیولوژی مال اکلوژن1
 I, II(Div1 انگل بندی تقسیم اساس بر را اسکلتال بعد در اکلوژن ها مال انواع باره در آگاهی. فضا بعد سه در را دندانی

& Div2) و III) 
 

 . اصول کلی معاینات کلینیکی 8

 . آنالیز قالب های دندانی مطالعه2

 . مشکالت رویشی11

 . آشنایی با پالک های متحرک ارتودنسی11

  . نحوه طراحی پالک های متحرک ارتودنسی12

 

 
 :اهداف رفتاری

 مطالب و مرجع کتب اساس بر و تحصیلی ترم پایان از پس و طول در که رود می انتظار فراگیر از
 :باشد قادر شده داده آموزش



 .دهد توضیح را رشد روی بر زمان و تنوع الگو، تاثیر.1
 .دهد توضیح را فیزیکی رشد اندازگیری مختلف های روش.2
 تکامل روند در را گاستروالسیون و الیه دو دیسک تشکیل بالستوسیست، تشکیل لقاح، مراحل.3

 .دهد توضیح را جنین
 .دهد توضیح را مشتقات و عصبی ستیغ اهمیت و منشاء.0
 .دهد توضیح را استخوان در رشد انواع شرح.1
 .دهد توضیح  را جمجمه سقف استخوانهاي تولد از بعد نمو و رشد روند.6
 .دهد توضیح را جمجمه کف استخوانهاي تولد از بعد نمو و رشد روند.1
 .دهد توضیح را تولد از پس صورت و سر استخوانهاي نمو و رشد.8
 .دهد توضیح را پائین فک تولد از بعد نمو و رشد روند.2

 .دهد توضیح را رشد کنترل هاي نظریه.11
 .دهد توضیح را بزرگسالي طي در صورت رشد.11
 .دهد توضیح را دندانی تکامل مراحل.12
 .دهد توضیح را نوزادی خط تعریف.13
 .دهد توضیح را دندان رویش مکانیسم.10
 .دهد توضیح را دائمی دندانهای رویش.11
 .دهد توضیح را نرمال اکلوژن.16
 .دهد توضیح را آنها تفاوت و نرمال و آل ایده اکلوژن.11
 .دهد توضیح را اکلوژن مال.18
 .دهد توضیح را فضا بعد سه در را دندانی های اکلوژن مال.12
 را III و II(Div1 & Div2) انگل بندی تقسیم اساس بر را اسکلتال بعد در ها اکلوژن مال انواع.21
 .دهد

 

 اطالعات مدرسین:

 دکتر یاسمین بابایی همتی

 دکتر پدرام جاویدی

 دکتر فائقه قلی نیا

 دکتر سیده فاطمه معصومی

 یرمعصومیدکتر معصومه م

 

 :آدرس مدرسین

 دانشکده دندانپزشکی –رشت 

 

 :آزمونها

 ابتدای در دانشکده آموزش طرف از شده اعالم زمان اساس بر آزمون عمومی جلسه در شرکت
 جبرانی امتحان سیاست وجود عدم و تحصیلی ترم

 نمره(MCQ ( )5امتحان میان ترم )تشریحی و 

 نمرهMCQ (15 )امتحان پایان دوره  



 :اساس ارزیابی و نمره دهی

 ی مربوط به امتحان کتبی پایان ترمنمرهی میانگین نمرات کسب شده در طول ترم به عالوه -

آموزش برای دانشجویان  حق اعتراض به نمرات و تجدید نظری خواهی با پرنمودن فرمهای مخصوص موجود در -

 .محفوظ می باشد

 .باشد می ارتودنسی اساتید طرف از گروهی صورت به سؤاالت طراحی
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