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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالنمعاونت آموزشی 

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی
 آموزش الکترونیک

 
 

  عنوان درس/کارگاه/دوره:

 1ارتودنسی نظری 

 گروه آموزشی:

  ارتودنسی

 تعداد واحد/ساعت: )برای درس(

 واحد 1

 دانشکده/ مرکز آموزشی درمانی:

 انپزشکی گیالندند

 تعداد گروه هدف:

65  

  مدت زمان ارائه درس/ کارگاه/دوره:

 ساعت 11

 رشته  و مقطع تحصیلی گروه هدف :

 1ترم 

 

 40/11/1011  :لغایت              1/1/1011    زمان شروع:

 مشخصات مدرسین

 رتبه نام خانوادگي نام
شماره 

 تماس
 آدرس ایمیل تلفن همراه

  15113341466 - استادیار قلی نیا فائقه

  15111354116 - استادیار معصومی سیده فاطمه

 Yasamin.hemmati@gmail.com 15111363015 - استادیار بابایی همتی یاسمین

  15163100451 - استادیار جاویدی پدرام 

سیده 

 معصومه
  15135013331 - استادیار میرمعصومی

 
 معرفي و اهداف درس

 كلمه در مورد درس بنویسید. 022تا  052در حدود معرفي مختصري 
 

 مال ل ونرما اکلوژن, نمو و رشد مفاهیم , ارتودنسی ترمینولوژي و تاریخچهجهت آشنایی دانشجویان با  1ارتودنسی نظری 
 طراحی شده است و آنالیز سفالومتری و فتوگرافی و اطالعات تشخیصی  بدست آمده از بیماران اکلوژن

 
 
  /کارگاه/دوره:درس اهداف کلی

 
اکلوژن نرمال و غیر نرمال را از یکدیگر افتراق دهند و آشنایی دانشجویان  ترم این پایان در دانشجویان که است این بر انتظار

 با رشدو نمو قبل و بعد از تولد
 
 

 دورهطرح 
  الکترونیک
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 /کارگاه/دوره:اهداف اختصاصی درس
 .دهد توضیح را نرمال اکلوژن بتوانددانشجو
 .دهد توضیح را آنها تفاوت و نرمال و آل ایده وژناکلبتواند دانشجو
 .دهد توضیح را اکلوژن مالبتواند دانشجو
 .دهد توضیح را فضا بعد سه در را دندانی های اکلوژن مالبتواند دانشجو
 را III و II(Div1 & Div2) انگل بندی تقسیم اساس بر را اسکلتال بعد در ها اکلوژن مال انواع بتوانددانشجو

 .دهد

 دهد توضیح را های شیری ودائمیدندان رویش مکانیسم

 .دهد توضیح  مختلف صورت استخوانهايرا در تولد از بعد قبل ونمو و رشد روندبتواند دانشجو

 دهد توضیح را رشد کنترل هاي نظریه بتوانددانشجو

 تقویم درسی الکترونیکی                                                    

 مدرس عنوان جلسه

بازه 

 زمانی

 )روز(

 نوع

-) صوتی/ چند رسانه

 ای(

 تاریخ پایان تاریخ شروع

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

 ترمینولوژی

دکتر فائقه قلی 
 نیا

پاورپوینت صداگذاری  

 شده
1/1/1011 

 

 

 

40/11/1011 

 

 

 

شاخص ها و اپیدمیولوژی  4
مال اکلوژن در جهان انواع 
 و ایران

دکتر فائقه قلی 
 نیا

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

 

1/1/1011 

 

 

 

40/11/1011 

دکتر یاسمین  رشد و نمو قبل از تولد 3
 بابایی همتی

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

3/1/1011 40/11/1011 

دکتر یاسمین  رشد و نمو بعد از تولد 0
 بابایی همتی

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

16/1/1011 
 

40/11/1011 

رشد و تکامل اکلوژن در  6
 کودکان

دکتر یاسمین 
 بابایی همتی

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

16/1/1011 
 

40/11/1011 

دکتر پدرام  اتیولوژی مال اکلوژن 5
 جاویدی

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

45/1/1011 
 

40/11/1011 

اصول کلی معاینات  1
 ارتودنسی

لی دکتر فائقه ق
 نیا

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

5/3/1011 40/11/1011 

معصومه دکتر آنالیز قالب های دندانی 3
 میرمعصومی

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

0/5/1011 
 

40/11/1011 

آنالیز فتوگرافی و  5
 سفالومتری

دکترفاطمه 
 معصومی

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

13/5/1011 
 

40/11/1011 

آشنایی با پالک های  11
 متحرک ارتودنسی

معصومه دکتر
 میرمعصومی

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

0/5/1011 
 

40/11/1011 

نحوه طراحی پالک های  11
 متحرک ارتودنسی

معصومه دکتر
 میرمعصومی

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

46/5/1011 
 

40/11/1011 

آشنایی با انواع آلیاژها و  14
ه در ابزارهای مورد استفاد

ارتودنسی.اثرات اندازه و 
شکل سیم ها بر خواص 

 االستیک آن ها
 

دکتر یاسمین 
 بابایی همتی

پاورپوینت صداگذاری  

 شده

5/3/1011 40/11/1011 
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 نحوه تدریس:
 

 انتخاب
 

 ماژول ها
 استاد وظایف دانشجو/شرکت کنندگان وظایف توضیح خیر بلی

موزش داده شده در هر جلسه منابع اصلی و منابع در انتهای مطالب آ  * محتوای و منابع اصلی
 برای مطالعه بیشتر اشاره شده است

مطالعه مباحث و گوش دادن به صداهاو 
 مطرح کردن سوال

استفاده از پاورپوینت های به 
 روزرسانی شده

در انتهای مطالب آموزش داده شده در هر جلسه منابع اصلی و منابع   * بیشتر مطالعه منابع
 طالعه بیشتر اشاره شده استبرای م

  

      تمرین ها

      تاالر گفتگو

      طرح سوال

      سواالت متداول

 طراحی سواالت استاندارد آمادگی برای آزمون برگزاری آزمون آنالین  * آزمون

      کالس آنالین

      اخبار

      نظرسنجی

      خود آزمون

      هاتکالیف و پروژه

   از طریق  روش برگزاری در خصوص کالس آنالین لطفا(Adobe connect-Sky room-Skype-Zoom,…..و تاریخ و روز و ساعت شروع و پایان  برگزاری را قید نمایید ) 
............................................................................................................................................................................................. 
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 :منابع اصلی درس
در صورتی که -) عنوان کتاب، نام نویسنده، سال و محل انتشار، نام ناشر، شماره فصول یا صفحات مورد نظردر این درس

 د(ت آن به عنوان منبع ضروری نباشمطالعه همه کتاب یا همه مجال
1. Contemporary Orthodontics, Proffit, last edition 
2. Orthodontics, Current Principles & Techniques, Graber, 2012  
3. Early- age orthodontic treatment, Bahreman, 2013 
 

 نوع محتوا
  فیلم اتوران اسکورم انیمیشن پاورپوینت تصویر  (Word, Pdf)متن پاورپوینت همراه با صوت

 )توضیح دهید.....(  سایر موارد   صوتی

 غیر قابل دانلود قابل دانلود
 

 تکالیف و پروژه ها: 
 برای تنظیم تکالیف توجه کنید لطفا به تقویم تحصیلی نیمسال توجه کرده و زمانبندی مناسبی در تکالیف درس خود لحاظ نمایید.

 شرح تکلیف عنوان تکلیف شماره
اسخ مهلت پ

شرکت 
 کنندگان

فیدبک 
 مدرس

هدف از ارائه 
 تکلیف

      

      

      

      

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو و نمره مربوط به هر ارزشیابی:

 ب(  پایان دوره                   الف(  در طول ترم

 تاریخ / درصدنمره ارزشیابیروش 

   حضور در سامانه نوید

 وایمحت و درسی  موضوعات اخذ
   درس

  

   انجام تکالیف در مهلت مقرر

 

 

 : شرکت کنندگانمقررات و انتظارات از 

 طی دوره ملزم به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: شرکت کنندههر 

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی 

 الکترونیکی آدرس به  روزانه مراجعه  http:// gumsnavid.vums.ac.ir 

 آموزشی ایمحتو  مطالعه 

 شده  محول  تکالیف  موقع به   رائها 

 حضور و شرکت فعال در تاالر گفتگو  و فضاهای مشارکتی 

 شرکت در آزمون آنالین  )در صورت لزوم( و یا حضوری میان ترم و پایان ترم 

 

 
 
 
 
 
 

  


