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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 و درمان و ارجاع آن ها می باشد.

 

 

 برنامه آموزشی

 

 3ارتودنسی نظری برنامه 

 تاریخ استاد درسعنوان  ردیف

تعریف.اتیولوژی.تشخیص.طبقه بندی.طرح  1
 class IIدرمان مال اکلوژن 

 32/6/99 پدرام جاویدیدکتر 
31/6/99 
1/1/99 
 

تعریف.اتیولوژی.تشخیص.طبقه بندی.طرح  3
 class III درمان مال اکلوژن

 11/1/99 سیده فاطمه معصومیدکتر 
31/1/99 
32/1/99 

تعریف.اتیولوژی.تشخیص.طبقه بندی.طرح  3
 درمان کراس بایت های خلفی و آسیمتری

 5/2/99 ساره کشاورزدکتر 
13/2/99 

تعریف.اتیولوژی.تشخیص.طبقه بندی.طرح  1
 درمان اپن بایت

 19/2/99 قه قلی نیافائدکتر 
32/2/99 

تعریف.اتیولوژی.تشخیص.طبقه بندی.طرح  5
 درمان دیپ بایت

 3/9/99 قلی نیادکتر فائقه 
10/9/99 

2 Retention   مال اکلوژن های دیپ بایت.اپن
و  class IIبایت.کراس بایت خلفی و آسیمتری و 

class III 

 11/9/99 یاسمین بابایی همتیدکتر 
31/9/99 

 1/10/99 فائقه قلی نیادکتر  خطرات ناشی از درمان های غلط ارتودنسی 1
2/10/99 

کاربرد دستگاه های ثابت آشنایی با فلسفه  2
 ارتودنسی

 15/10/99 یاسمین بابایی همتی دکتر

 

 اهداف ارزشیابی

بعد فضایی و درمان آن ها و  3تشخیص و طبقه بندی مال اکلوژن های مختلف در با  9آشنایی دانشجویان ترم  هدف کلی:

 مربوط به هر کدام از ناهنجاری ها پس از درمان آن Retentionاصول 



 : آشنایی دانشجویان با:جزئیاهداف 

 CL.II مال اکلوژن اتیولوژیک عوامل و تشخیصی هاي معیار ، بندي طبقه .1

 وانواع دستگاههای فانکشنالmodification  Growthاصول  .3

 CL.IIدرمان و یا درمان نادرست مال اکلوژن  عدم و عوارض Headgearآشنایی با دستگاه  .3

 پس از آن   Retentionو اصول  CL.IIهای مختلف مال اکلوژن  طرح درمان بندي طبقه .2

 CL. III مال اکلوژن  اتیولوژیک عوامل و تشخیصی هاي معیار ، بندي طبقه .5

 و درمان های نقص رشدی ماگزیال CL. IIIدر بیماران  modification  Growthاصول  .6

 CL. IIIدرمان و یا درمان نادرست مال اکلوژن  عدم درمان بیماران با  رشد بیش از حد مندیبل و عوارض .1

 پس از آن   Retentionو اصول  CL. IIIهای مختلف مال اکلوژن  طرح درمان بندي طبقه .2

 بایت خلفی کراس اتیولوژیک و استراتژی های درمانی عوامل و تشخیصی هاي معیار ، بندي طبقه .9

درمان   Retention اشی از درمان اشتباه ون مشکالت درمان، عدم تجویز،عوارض استفاده، عواقب موارد .10

 خلفی هاي بایت کراس

 آسیمتری  اتیولوژیک و استراتژی های درمانی عوامل و تشخیصی هاي معیار ، بندي طبقه .11

 درمان آسیمتریRetention ناشی از درمان اشتباه و مشکالت درمان، عدم تجویز،عوارض استفاده،عواقب موارد .13

 عمودي اپن بایت مشکالتاتیولوژیک  عوامل و تشخیصی هاي معیار ، بندي طبقه .13

 بایت  درمان بیماران اپن  Retention ناشی از درمان اشتباه و مشکالت درمان، عدم تجویز ، عواقب موارد .12

 عمودي دیپ بایت مشکالتاتیولوژیک  عوامل و تشخیصی هاي معیار ، بندي طبقه .15

 بایتدیپ درمان بیماران   Retention از درمان اشتباه وناشی  مشکالت درمان، عدم تجویز ، عواقب موارد .16

 آشنایی با فلسفه کاربرد دستگاه های ثابت. .11

 

 اطالعات مدرسین:

 دکتر یاسمین بابایی همتی

 دکتر فائقه قلی نیا

 دکتر پدرام جاویدی

 ساره کشاورزدکتر 

 دکتر سیده فاطمه معصومی

 

 

 :آدرس مدرسین

 دانشکده دندانپزشکی –رشت 

 

 :آزمونها

 

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

 نمرهMCQ (15 )امتحان پایان دوره  -



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

 

 :اساس ارزیابی و نمره دهی

 ی مربوط به امتحان کتبی پایان ترمی نمرهدر طول ترم به عالوه میانگین نمرات کسب شده -

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

 .محفوظ می باشد
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