ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  : :دكتر يیخى يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1:
غًارِ جهطّ 51:
ْذف كهي درش :ضفبنٕيتری طرفی
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
1
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
- 1آغُبیی ثب ضفبنٕيتری طرفی
 آغُبیی ثب یکی ازبحث گرْٔی
دقیقّ  -آغُبیی ثب َقبط آَبتٕيیک ٔ غیرآَبتٕيیک 51
اثسارْبی پبراکهیُیک اَجاوپیعآزيٌٕ
51
 غُبخت پهٍ ْبی ارتٕدَطیرٓت تػخیؽ يبل
51
 آغُبیی ثب زٔایبی يرضٕو ثرای آَبنیساکهٕژٌ از اکهٕژٌ
اطالػبت يرثٕط ثّ ضفبنٕيتری
َريبل ٔ تؼییٍ غذت
َبُْزبری

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِJakobson:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد دكتر رصًتی کبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1 :
غًارِ جهطّ 5:
ْذف كهي درش :فهطفّ ٔ اْذاف دريبٌ
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
آغُبیي ثب اْذاف دريبٌ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 1ـ انگٕي دريبَي اَگم
بحث گرْٔی
51
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ ـ انگٕي دريبٌ يجتُي ثر ثبفت َرو
ارتٕدَطي ٔ زيبٌ
51
ـ يقبیطّ دٔ انگٕي فٕق
دريبٌ در َبُْزبریٓب
51
ـ زيبٌ يُبضت ثراي يذاخهّ دريبَي

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِdntofacial deformity:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رصًتی کبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1 :
غًارِ جهطّ 2:
ْذف كهي درش :فهطفّ ٔ اْذاف دريبٌ
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1تفکیک دريبٌ ْبی فکی ٔ دَذاَی
 آغُبیی داَػزٕ ثّبحث گرْٔی
َٕع دريبٌ  ،تفکیک اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -تٕؾیّ ٔیسیت کٕدک در زيبٌ يُبضت
1
 تٕضیش اَتخبة زيبٌ يُبضت دريبٌ ثبَبُْزبری  ،زيبٌ
تٕرّ ثّ رغذ ٔ َٕع دريبٌ در دٔرِ دَذاٌ
يُبضت دريبٌ
21
غیری  ،يختهظ ٔ دائًی
 ْذفًُذ ثٕدٌ طرس دريبٌ ٔ َٕع دريبٌ51

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 3:
ْذف كهي درش : :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش I
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
21
آغُبیي ثب طرس ریسي پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 1ـطرس ریسي دريبٌ ثراي دٔرِ غیري
بحث گرْٔی
دقیقّ ـ طرس ریسي دريبٌ ثراي أایم دٔرِ يختهظ 21
اَجاوپیعآزيٌٕ
دريبٌ در دٔرِ ْبي
يختهف

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِmoyers:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 4:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش I
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 1ـ طرس ریسي دريبٌ ثراي أاخر دٔرِ يختهظ 21
آغُبیي ثب طرس ریسي پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
بحث گرْٔی
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ ـ طرس ریسي دريبٌ ثراي دٔرِ دَذاَي دائًي
دريبٌ در دٔرِ ْبي
21
يختهف

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِmoyers:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 1:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش I
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
7
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
َ - 1ظبرت ثر فضبْب
 درک ؾضیش ازبحث گرْٔی
7
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -رٔغٓبي صفظ فضبْب
فضبْبی يٕرٕد ،
 رٔغٓبي ثذضتآٔردٌ فضب ٔ ثبز پص گرفتٍ 7فضبْبی يٕردَیبز ٔ
51
فضبي از دضت رفتّ
دريبٌ ْبی ضبدِ ثذٌٔ
 آغُبیی ثب رٔظ ضریبل اکطترکػٍ ٔ اَتخبةتغییر رٔاثظ قذايی-
51
ثیًبر يُبضت
خهفی فک ْب
 دريبٌ ثیًبراٌ ثب کرٔدیُگ غذیذ ثّ رٔظضریبل

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِmoyers:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 6:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش I
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
21
 درکؾضیش ازفضبْبی پرضع ٔ پاضخ كٕئیس - 1تؼریف کراش ثبیت ٔ إَاع آٌ
بحث گرْٔی
يٕرٕد ،فضبْبی يٕرد اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -رٔظ ْبی دريبٌ کراش ثبیت ٔ يؼرفی
يکبَیک ٔ اثسارْبی يختهف دريبٌ کراش 21
َیبز ٔ دريبٌ ْبی ضبدِ
ثبیت
ثذٌٔ تغییر رٔاثظ قذايی
 -خهفی فک ْب

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 7:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ ثیًبراٌ کالش  IIثب رغذ اضبفی يبگسیال
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 - 1رٔظ تػخیؽ ثیًبراٌ کالش  IIثب رغذ 51
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 آغُبیی داَػزٕ ثببحث گرْٔی
51
تػخیؽثیًبراٌکالش IIاَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ اضبفیيبگسیال
7
 اَتخبة ثیًبراٌ يُبضتًْراِ ثب رغذ اضبفي
7
 يؼرفی ْذگیريبگسیال ٔ َضِٕ دريبٌ
7
 يؼرفی إَاع ْذگیرثب ًْذیگر
 -يؼرفی إَاع انگٕی ؾٕرتی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 8:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ ثیًبراٌ کالش  IIثب رغذ اضبفی يبگسیال
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
21
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1ثیٕيکبَیک ْذگیر
 آغُبیی داَػزٕ ثببحث گرْٔی
21
تػخیؽثیًبراٌکالش IIاَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -اَتخبة ْذگیر يُبضت ثرای انگْٕبی
يتفبٔت ؾٕرتی
ًْراِ ثب رغذ اضبفي
يبگسیال ٔ َضِٕ دريبٌ
ثب ًْذیگر

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 9:
ْذف كهي درش آغُبیی ثب دريبٌ ثیًبراٌ کالش  IIثب دضتگبِ فبَکػُبل:
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
1
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1رٔظْبیتػخیؽثیًبراٌکالش II
تٕاًَُذغذٌداَػزٕبحث گرْٔی
1
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -اَتخبة ثیًبر ٔ ضٍ يُبضت دريبٌ
درتػخیؽ
 دريبٌ ْبی يقذيبتی از رًهّ :ثیًبراٌ کالش IIثب
* گطترظ فکی
َقؽ رغذي
51
* رفغ کرٔدیُگ
يُذیجمٔآغُبیيداَػزٕ
1
 رٔظ قبنت گیریثب دضتگبِ فبَكػُبل ٔ
1
 رٔظ تٓیّ يٕو ثبیتَضِٕ كبر ثب آٌ
1
 رٔظ يبَت کردٌ قبنت ْب1
 رٔظ ضبخت دضتگبِ فبَکػُبل1

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 51:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ ثیًبراٌ کالش  IIثب دضتگبِ فبَکػُبل
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1ثیٕيکبَیک دضتگبِ فبَکػُبل ٔ ربیگبِ
تٕاًَُذغذٌداَػزٕبحث گرْٔی
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ ْبی تأحیر دضتگبِ فبَکػُبل
درتػخیؽ
 يؼرفی دضتگبِ ْبی يختهف فبَکػُبلثیًبراٌ کالش IIثب
7
 رٔظ کبر ثب دضتگبِ فبَکػُبلَقؽ رغذي
 يقبیطّ دريبٌ تٕضظ دضتگبِ فبَکػُبل ثب 1يُذیجمٔآغُبیيداَػزٕ
دیگر رٔظ ْب
ثب دضتگبِ فبَكػُبل ٔ
1
 ثضج در راثطّ ثب حجبت دريبٌ ثب دضتگبَِضِٕ كبر ثب آٌ
فبَکػُبل
1
 َقع رغذ در کبر ثب ایٍ دضتگبِ ٔ حجبتدريبٌ
1
 تٕاَبیی ایٍ دضتگبِ در دريبٌ ثیًبراٌکالش  IIثب َقؽ رغذی يُذیجم
3
 دٔرِ ریتُػٍ1

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 55:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش III
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
آغُبیی ثب تػخیؽ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1رٔظ تػخیؽ يبل اکهٕژٌ کالش ٔ III
بحث گرْٔی
51
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ تفکیک فک يقؿر
غیِٕ ْبی يختهف
51
 اَتخبة ثیًبر ٔ ضٍ يُبضتدريبٌ کالش III
51
 يؼرفی چیٍ کپ احرات ایٍ دضتگبِ ثر دَذاٌ ْب ،فکیٍ ٔيطیر رغذی يُذیجم

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 52:
ْذف كهي درش : :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش III
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 - 1يؼرفی فیص يبضک  ،ریٕرش چیٍ کپ ٔ 21
آغُبیی ثب تػخیؽ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
بحث گرْٔی
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ چگَٕگی تأحیر دضتگبِ ْبی فٕق ثر يطیر
غیِٕ ْبی يختهف
51
رغذی
دريبٌ کالش III
1
 يؼرفی تبَگ گبرد51
 چگَٕگی تأحیر ایٍ دضتگبِ -دٔرِ َگٓذاری

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 53:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ َبُْزبری ْبی ػًٕدی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
آغُبیی ثب تػخیؽ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1رٔظ تػخیؽ ثیًبراٌ دیپ ثبیت ٔ اپٍ
بحث گرْٔی
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ ثبیت
غیِٕ ْبی يختهف
51
 رٔظ تفکیک َٕع دَذاَی ٔ اضکهتیثرخٕرد ثب َبُْزبری
1
 اَتخبة ثیًبر ٔ ضٍ يُبضت دريبٌػًٕدی
رٔظ ْبی دريبٌ ایٍ گَّٕ از ثیًبراٌ1
 چگَٕگی تأحیر ایٍ گَّٕ از دضتگبِْب1
 َقع رغذ در تأحیر دضتگبِ ْب ٔ حجبتدريبٌ
1
 دٔرِ َگٓذاری پص از دريبٌ1

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 54:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب غکبف ْبی دْبٌ ٔ ؾٕرت
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1تؼریف غکبف در َبصیّ دْبٌ ٔ ؾٕرت
آغُبییثببحث گرْٔی
1
إَاعغکبفْب ٔ رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -طجقّ ثُذی غکبف
1
 يٕرفٕنٕژی ٔ َضِٕ تػکیم غکبفدريبٌ آٌ ْب
1
 ػهم تػکیم غکبف دريبٌ غکبف در َٕاصی يختهف ثر اضبش 1ضٍ يُبضت دريبٌ
 دريبٌ ْبی ارتٕدَطی يٕرد َیبز در دٔرِ 1ْبی يختهف دَذاَی ٔ يؼرفی رراصی ْبی
يٕرد َیبز در ضُیٍ ثبال
 تٕضیش راثطّ ارتٕ-رراصی  ،ارتٕ-اطفبل ٔ 1ارتٕ-پرٔتس در دريبٌ ثیًبراٌ دارای غکبف
1
 -دٔرِ َگٓذاری

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِMcDonald:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ  51:يذت
ْذف كهي درش آغُبیی ثب اختالالت يفؿم گیزگبْی فکی در راثطّ ثب اکهٕژٌ:
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
 آغُبیی ثب طجقّثُذی ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس - 1يرٔری ثر فیسیٕنٕژی ٔ آَبتٕيی يفؿم
بحث گرْٔی
51
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ TMJ
تٕؾیّ ْبی الزو در
21
 طجقّ ثُذی اختالالت TMJثیًبراٌ دارای اختالالت
 يرٔری ثر دريبٌ اختالالت  TMJثّ طٕريفؿمTMJ
غیراختؿبؾی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِOkeson:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 56:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب پیع آگٓی – دٔرِ َگٓذاری ٔ دريبٌ ْبی غهظ
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
 آغُبیی ثب دٔرِ دريبٌ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس - 1تٕضیش پترٌ ْبی ؾٕرتی ٔ انگْٕبی
بحث گرْٔی
21
َبُْزبری ْب  ،ریهپص اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ رغذی يختهف
51
 دالیم َیبز ثّ دٔرِ َگٓذاریٔ دٔرَِگٓذاری ٔ
 دٔرِ َگٓذاری پص از گطترظ فکیغُبخت ػٕاقت
دريبٌْبی غهظ

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 57:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب پیع آگٓی – دٔرِ َگٓذاری ٔ دريبٌ ْبی غهظ
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 - 1دٔرِ َگٓذاری در ثیًبراٌ دارای غکبف در 51
 آغُبیی ثب دٔرِ دريبٌ پرضع ٔ پاضخ كٕئیسبحث گرْٔی
َبُْزبری ْب  ،ریهپص اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ َبصیّ دْبٌ ٔ ؾٕرت
51
 تٕضیش إَاع ریتیُرٔ دٔرَِگٓذاری ٔ
1
 راِ ْبی يقبثهّ ثب ریهپصغُبخت ػٕاقت
 تٕضیش پیع اگٓی إَاع دريبٌ ْب ثب تٕرّ 1دريبٌْبی غهظ
ثّ انگٕی رغذ ٔ َٕع صرکت دَذاَی
51
 -ػٕاقت دريبٌ غهظ

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ:
Nanda

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:

َاو اضتاد :دکتر يیرزايی

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1 :
5
غًارِ جهطّ :
ْذف كهي درش:آغُايی با رغذ ٔ ًَٕ
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
- 1آغُبیی ثب چگَٕگی تکبيم ایٍ رغتّ رٕاٌ  51دقیقّ
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 آغُبیی ثب رغتّبحث گرْٔی
دقیقّ -تعريف رغذ
ارتٕدَطی ٔ چگَٕگی اَجاوپیعآزيٌٕ
51
تعريف تکايمارتقبی ایٍ رغتّ
51
تفأت رغذ ٔ تکايم51

يُجغ اؾهیProfit 2007,:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِEnlow:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد :دکتر جهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 2:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب تريیُٕنٕژی ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 41دقیقّ
 آغُبیی ثب اؾطالصبت پرضع ٔ پاضخ كٕئیس - 1يؼرفی ٔ تؼریف ترو ْب
بحث گرْٔی
دقیقّ
ٔ يفبْیى رایذ ٔ غبیغ اَجاوپیعآزيٌٕ
در ارتٕدَطی

يُجغ اؾهیProffit 2007-\:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِEnlow:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  :دكتر يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 3:
ْذف كهي درش آغُبیی ثب رغذ ٔ ًَٕ:
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
آغُايی با يفاْیى رغذ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 1تؼریف يفبْیى :
بحث گرْٔی
 51دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
ًَٕ
دقیقّ ـ ریًٕدنیُگ
51
ـ دریفت
51
ـ ربثزبیی أنیّ

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ: Enlow

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  :دكتر يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 4:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب رغذ ٔ ًَٕ
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 51دقیقّ
آغُايی با يفاْیى رغذ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1چگَٕگی رغذ اِضکهتبل
بحث گرْٔی
51
اَجاوپیعآزيٌٕ
ًَٕ
دقیقّ -يراصم تػکیم اضتخٕاٌ
21
 -إَاع اضتخٕاٌ

يُجغ اؾهی:
-Proffit 2007
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ-Enlow:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  :دكتر رهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 5:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب رغذ ٔ ًَٕ
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
- 1اًْیت ٔ تأحیر رغذ رًزًّ ثر دیگر ارسای 20دقیقّ
 آغُبیی ثب يفبْیى رغذ پرضع ٔ پاضخ كٕئیسبحث گرْٔی
ٔ تأحیر يتقبثم ارسای اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ ؾٕرت
 يؼرفی ٔ تأحیر کبَترپبرتٓبی ضر ٔ ؾٕرت 21دارای رغذ َطجت ثّ ْى
َطجت ثّ ْى ٔ َقع آٌ در ایزبد يبل اکهٕژٌ

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِEnlow:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  :دكتر رهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 6:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب رغذ ٔ ًَٕ
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
10
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1رغذ ضر ٔ ؾٕرت قجم از تٕنذ
بحث گرْٔی
15
 آغُبیی ثب يفبْیى رغذ اَجاوپیعآزيٌٕدقیقّ  -رغذ ضر ٔ ؾٕرت ثؼذ از تٕنذ
20
 غیِٕ ْبی يختهف ارزیبثی رغذٔ تأحیر يتقبثم ارسای
دارای رغذ َطجت ثّ ْى

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِEnlow:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 7:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب فیسیٕنٕژي ٔ يرفٕنٕژي دْبٌ
زيبٌ رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
25
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 1ـ فیسیٕنٕژي ثهغ
 آغُبیی ثب آَبتٕييبحث گرْٔی
20
فیسیٕنٕژي ٔ يرفٕنٕژي اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ ـ رٕیذٌ در دٔرِ ْبي يختهف
دْبٌ

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِgraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  : :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 8:
ْذف كهي درش - :آغُبیی ثب آَبتٕيي فیسیٕنٕژي ٔ يرفٕنٕژي دْبٌ
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
25
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 1آَبتٕييTMJ
 آغُبیی ثب آَبتٕييبحث گرْٔی
20
فیسیٕنٕژي ٔ يرفٕنٕژي اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ ـ فیسیٕنٕژي TMJ
دْبٌ

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِOkeson:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  : :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 9:
ْذف كهي درش غُبخت اکهٕژٌ َريبل:
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 - 1چگَٕگی ترتیت رٔیػی دَذاٌ ْبی غیری 51
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 آغُبیی ثب کهیذْبیبحث گرْٔی
اکهٕژٌ َريبل ٔ ترتیت اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -چگَٕگی ترتیت رٔیػی دَذاٌ ْبی دائًی
51
ثررضی رذٔل َٕالرٔیػی دَذاٌ ْبی
 پیع ثیُی زيبٌ رٔیع دَذاٌْب ثر اضبش 51غیری ٔ دائًی ٔ تأحیر
51
رذٔل َٕال ٔ رادیٕگرافی
آٌ در ایزبد اختالالت
اکهٕژَی

يُجغ اؾهیProffit 2007):
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(occlusion and malocclusion

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 10:
ْذف كهي درش :غُبخت اکهٕژٌ َريبل
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
7
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1غُبخت دٔرِْبی دَذاَی غیری
 آغُبیی ثب کهیذْبیبحث گرْٔی
7
اکهٕژٌ َريبل ٔ ترتیت اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -غُبخت دٔرِْبی دَذاَی يختهظ
7
 غُبخت دٔرِْبی دَذاَی دایًیرٔیػی دَذاٌ ْبی
21
 آغُبیی ثب کهیذْبی اکهٕژٌ اَذرٔغیری ٔ دائًی ٔ تأحیر
آٌ در ایزبد اختالالت
اکهٕژَی

يُجغ اؾهی Proffit 2007-:(:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(occlusion and malocclusion:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  : :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 11:
ْذف كهي درش :غُبخت اکهٕژٌ َريبل
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
آغُايی با اکهٕژٌ َريال پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
- 1ارزیبثی اکهٕژٌ در ثؼذ ضبریتبل
بحث گرْٔی
اَجاوپیعآزيٌٕ
در ضّ بعذ فضايی
دقیقّ -ارزیبثی اکهٕژٌ در ثؼذ ػرضی
51
ارزیبثی اکهٕژٌ در ثؼذ ػًٕدی51

يُجغ اؾهیProffit 2007:
:

Atlas of orthodontic diagnosisيُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 12:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب يبل اکهٕژٌ
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
51
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1تؼریف يبل اکهٕژٌ
 غُبخت ٔ تفکیکبحث گرْٔی
21
ُْزبرْب از َبُْزبری اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -يؼرفی َبُْزبریْبی فکی
51
 يؼرفی َبُْزبریْبی دَذاَیْب

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(occlusion and malocclusion: :

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 13:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب يبل اکهٕژٌ
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 - 1يؼرفی ضیطتى ْبی طجقّ ثُذی يبل اکهٕژٌ 45
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 ضیطتى ْبی طجقّبحث گرْٔی
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
ثُذی يبل اکهٕژٌ

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِmoyers:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 14:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب يبل اکهٕژٌ
رهطّ 1:ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
45
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1يؼرفی تیپ ْبی يختهف ؾٕرتی
آغُبیی ثب تیپ ْبی
بحث گرْٔی
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
يختهف ؾٕرتی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِEnlow:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  : :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1:
غًارِ جهطّ 51:
ْذف كهي درش :ضفبنٕيتری طرفی
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
1
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
- 1آغُبیی ثب ضفبنٕيتری طرفی
 آغُبیی ثب یکی ازبحث گرْٔی
دقیقّ  -آغُبیی ثب َقبط آَبتٕيیک ٔ غیرآَبتٕيیک 51
اثسارْبی پبراکهیُیک اَجاوپیعآزيٌٕ
51
 غُبخت پهٍ ْبی ارتٕدَطیرٓت تػخیؽ يبل
51
 آغُبیی ثب زٔایبی يرضٕو ثرای آَبنیساکهٕژٌ از اکهٕژٌ
اطالػبت يرثٕط ثّ ضفبنٕيتری
َريبل ٔ تؼییٍ غذت
َبُْزبری

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِJakobson:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  : :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

َاو

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ 1:ضبػت
ْذف كهي درش :ضفبنٕيتری طرفی غًارِ جهطّ 56:
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
کالش

 آغُبیی ثب یکی ازاثسارْبی پبراکهیُیک
رٓت تػخیؽ يبل
اکهٕژٌ از اکهٕژٌ
َريبل ٔ تؼییٍ غذت
َبُْزبری

رفتار ٔرٔدی
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1آغُبیی ثب غیِٕ ْبی يتفبٔت آَبنیس
اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ ضفبنٕيتری

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِJakobson:

خالصّ يحتٕاي درش

زياٌ
(دقیقّ)

رٔظ تذريص

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

41

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  : :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1:
غًارِ جهطّ 57:
ْذف كهي درش :ضفبنٕيتری طرفی
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
41
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1تفطیر دادِ ْب رٓت تػخیؽ ٔ تفکیک
 آغُبیی ثب یکی ازبحث گرْٔی
اثسارْبی پبراکهیُیک اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ َبُْزبری ْب
رٓت تػخیؽ يبل
اکهٕژٌ از اکهٕژٌ
َريبل ٔ تؼییٍ غذت
َبُْزبری

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِJakobson:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 1:
ْذف كهي درش :اتیٕنٕژی يبل اکهٕژٌ ْب
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1ػهم ػًٕيی ایزبد کُُذِ يبل اکهٕژٌ از
 غُبخت ػٕايم ٔبحث گرْٔی
10
فبکتٕرْبی ایزبد کُُذِ اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ رًهّ :
10
* تٕضیش فبکتٕر ارث
یک يبل اکهٕژٌ
10
* ػٕايم يبدرزادی
15
* تأحیر ثیًبری ْبی ػًٕيی
* ػهم تأحیر يضیظ

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosis:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1 :
ْذف كهي درش :اتیٕنٕژی يبل اکهٕژٌ ْب غًارِ جهطّ 2:
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1ػٕايم يٕضؼی
 غُبخت ػٕايم ٔبحث گرْٔی
10
فبکتٕرْبی ایزبد کُُذِ اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ * َقع تؼذاد دَذاٌ ْب
* غکم ٔ اَذازِ دَذاٌ ْب *زيبٌ ٔ ترتیت 15
یک يبل اکهٕژٌ
20
رٔیع دَذاٌ ْب

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosis:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 3:
ْذف كهي درش :اتیٕنٕژی يبل اکهٕژٌ ْب
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
15
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 * 1ازدضتدادٌدَذاٌْبی غیری ٔ تأحیر آٌ
 غُبخت ػٕايم ٔبحث گرْٔی
10
فبکتٕرْبی ایزبد کُُذِ اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ * َقع پٕضیذگی
10
* تأحیر ثبفت َرو
یک يبل اکهٕژٌ
10
* َقع ػبدات

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosis:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 4:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
20
 1ـيؼرفیيؼیبرْبیتػخیؽ
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
آغُبیی ثب اؾٕل
بحث گرْٔی
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
تػخیؽ ٔ غیِٕ
25
 تٕضیش چگَٕگی ارزیبثی ثبنیُی ثیًبرثررضیْبی کهیُیکی ٔ
پبراکهیُیکی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 5:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
30
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1آغُبیی ثب تٓیّ اثسرٔاضیٌٕ
آغُبیی ثب اؾٕل
بحث گرْٔی
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
تػخیؽ ٔ غیِٕ
15
 آغُبیی ثب تکُیک ْبی قبنت گیریثررضیْبی کهیُیکی ٔ
پبراکهیُیکی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 6:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
25
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1آغُبیی ثب يضبضجبت يذل گچی
آغُبیی ثب اؾٕل
بحث گرْٔی
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
تػخیؽ ٔ غیِٕ
20
 يؼرفی إَاع فتٕگرافی ٔ رادیٕگرافیثررضیْبی کهیُیکی ٔ
يٕردَیبز
پبراکهیُیکی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر رهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 7:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
45
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 1ـ تریبژ ٔ طجقّ ثُذي)(1
آغُبیی ثب اؾٕل
بحث گرْٔی
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
تػخیؽ ٔ غیِٕ
ثررضیْبی کهیُیکی ٔ
پبراکهیُیکی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر رهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 8:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
45
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 1ـ تریبژ ٔ طجقّ ثُذي)(2
آغُبیی ثب اؾٕل
بحث گرْٔی
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
تػخیؽ ٔ غیِٕ
ثررضیْبی کهیُیکی ٔ
پبراکهیُیکی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

َاو

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
ْذف كهي درش :آغُايی با اصٕل بیٕيکاَیک  -آغُايی با تريیُٕنٕژی بیٕيکاَیک
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
غًارِ جهطّ 9:
خالصّ يحتٕاي درش

رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
آغُبیی ثب يیساٌ َیرٔ  ،پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1ضبختًبٌ ثبفت پریٕدَتبل َريبل
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
إَاع َیرٔ ،غُبخت
 يؼرفی تئٕری ْبی صرکت دَذاٌثبفت َريبل اطراف
دَذاٌ ،تفکیک يیساٌ
 آغُبیی ثب إَاع ٔ يیساٌ َیرٔی يٕرد َیبزَیرٔ ثرای صرکبت
ثرای صرکبت دَذاَی
يختهف دَذاَی ٔ فکی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

زياٌ
(دقیقّ)

رٔظ تذريص

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

10

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

15
20

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

َاو

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
ْذف كهي درش :آغُايی با اصٕل بیٕيکاَیک  -آغُايی با تريیُٕنٕژی بیٕيکاَیک
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
غًارِ جهطّ 10:
خالصّ يحتٕاي درش

رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
20
آغُبیی ثب يیساٌ َیرٔ  ،پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1آغُبیی ثب إَاع صرکبت دَذاَی
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
إَاع َیرٔ ،غُبخت
 يؼرفی إَاع گػتبٔرْب ٔچگَٕگی اضتفبدِثبفت َريبل اطراف
25
از آٌ ْب
دَذاٌ ،تفکیک يیساٌ
َیرٔ ثرای صرکبت
يختهف دَذاَی ٔ فکی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

زياٌ
(دقیقّ)

رٔظ تذريص

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 11:
ْذف كهي درش :آغُايی با اصٕل بیٕيکاَیک
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 - 1تأحیر يیساٌ َیرٔ ثر ثبفت ضبپٕرت کُُذِ 15
 آگبْی از فؼبنیت ْبی پرضع ٔ پاضخ كٕئیسبحث گرْٔی
5
َريبل ضهٕنی در اطراف اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -تؼریف َیرٔی يُبضت
5
 تؼریف َیرٔی ضُگیٍ، P.DLثبفت ْبی
5
 تؼریف َیرٔی ضجکضبپٕرت کُُذِ دَذاٌ ٔ
15
 ٔاکُع ثبفت يتؼبقت َیرٔی ضُگیٍ ٔٔاکُع ْبی ثبفتی در
ضجک
پبنپ يتؼبقت اػًبل
َیرٔ

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر ٔني ا ...آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 12:
ْذف كهي درش :آغُايی با اصٕل بیٕيکاَیک
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
10
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1إَاع تضهیم اضتخٕاٌ
 غُبخت ػٕاقتبحث گرْٔی
َیرْٔبی غیريتؼبدل در اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -ػٕاقت َیرٔی ضُگیٍ ٔ ضجک ثر اَطبد
اضتخٕاَی  ،ضًبٌ  ،ػبد ،پبنپ ٔ در يزًٕع 10
ثبفت ْبی ضبپٕرت
ثر ریػّ دَذاٌ
کُُذِ دَذاٌ ٔ پبنپ
10
10
 تأحیر َیرٔ ثر کرضت اضتخٕاٌ آنٕئٕل5
 راثطّ صرکت دَذاٌ ٔ پریٕ -راثطّ صرکت دَذاٌ ٔ R.C.T

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر رهٕدار

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1 :
غًارِ جهطّ 13:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اَکٕرد
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
5
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1تؼریف اَکٕرد
غُبخت ربیگبِ ْب ٔ
بحث گرْٔی
دقیقّ
إَاع يتفبٔت اَکٕرد اَجاوپیعآزيٌٕ
10
 يؼرفی إَاع اَکٕردرٓت يقبثهّ ثب ػکص
انؼًم َیرٔی اػًبل
15
 تٕضیش تقطیى ثُذی اَکٕرد ثر اضبشغذِ ثرای صرکت دَذاٌ
صرکت يٕرد َیبز در دَذاٌ ْبی خهفی ٔ
قذايی
15
 يؼرفی دضتگبِ ْبی يٕرد َیبز ثرایاَکٕرد

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 14:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب طرس دريبٌ
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
45
ارزیبثی تًبو ضٕاثظ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1آغُبیی ثب غیِٕ تٓیّ نیطت يػکالت
بحث گرْٔی
دقیقّ
غُبخت پیریسی رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دريبٌ ،تأحیر يتقبثم ایٍ
غیِٕ ْب ٔ در َٓبیت
تؼییٍ پهٍ دريبَی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 15:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب طرس دريبٌ
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
45
ارزیبثی تًبو ضٕاثظ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1طرس دريبٌ در دٔرِ دَذاٌ غیری
بحث گرْٔی
دقیقّ
غُبخت پیریسی رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دريبٌ ،تأحیر يتقبثم ایٍ
غیِٕ ْب ٔ در َٓبیت
تؼییٍ پهٍ دريبَی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 16:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب طرس دريبٌ
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
45
ارزیبثی تًبو ضٕاثظ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1طرس دريبٌ در دٔرِ دَذاٌْبی دائًی
بحث گرْٔی
دقیقّ
غُبخت پیریسی رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دريبٌ ،تأحیر يتقبثم ایٍ
غیِٕ ْب ٔ در َٓبیت
تؼییٍ پهٍ دريبَی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر رٔادگر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 17:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب طرس دريبٌ
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
10
ارزیبثی تًبو ضٕاثظ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1طرس دريبٌ در ضّ ثؼذ فضبیی
بحث گرْٔی
غُبخت پیریسی رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -طرس دريبٌ دَذاٌ ْبی ضرثّ خٕردِ ،
دَذاٌ ْبی ربثزب غذِ ٔ دَذاٌ ْبی اَکیهٕز 15
دريبٌ ،تأحیر يتقبثم ایٍ
10
طرس دريبٌ ثیًبراٌ ثبنغغیِٕ ْب ٔ در َٓبیت
10
يالصظبت پریٕدَتبلتؼییٍ پهٍ دريبَی

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :دکتر

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

میرزایی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000
َدف کلی درس:آشىایی با رشد ي ومً

شمارٌ جلسٍ :

1

خالصٍ محتًای درس

مدت زمان جلسٍ 1 :ساعت
زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)
آشٌایی با چگًْگی تکاهل ایيرشتَ جْاى

 آشٌایی باپرسش و پاسخ
5
ّ
ارتْدًسی
رشتَ
كوئيس
چگًْگی ارتقای
اًجامپيشآزهوى دقیقِ -تعریف رضذ
ایي رشتَ
تعریف تکاهلتفاٍت رضذ ٍ تکاهلـ ریوَدلیٌگ
ـ دریفت
ـ جابجایی اٍلیِ

يُجغ اؾهیProfit 2007,:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِEnlow:

 15دقیقِ
11
11
11

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يسایل

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1
دكتر هیرزایی

تعداد ياحد1:

وام استاد :

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000
َدف کلی درس :آشٌایی با رشذ ّ ًوْ

مدت زمان

شمارٌ جلسٍ 2:

جلسٍ 1:ساعت
خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)
ِسکلتال
 چگًْگی رشذ اآضٌایی با هفاّین رضذ ٍ پرسش و پاسخ
 15دقیقِ
5
هراحل تشکیل استخْاىكوئيس
دقیقِ  -اًْاع استخْ-اُویت ّ تأثیر 11
ًوَ
اًجامپيشآزهوى
صْرت
ی
اجسا
گر
ی
د
بر
جوجوَ
رشذ
21
 هعرفی ّ تأثیر کاًترپارتِایسر ّ صْرت ًسبت بَ ُن ّ ًقش
آى در ایجاد هال اکلْژى اى

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يسایل

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

دکتر میرزایی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000
َدف کلی درس :آشٌایی با رشذ ّ ًوْ

مدت زمان

شمارٌ جلسٍ 3:

جلسٍ 1:ساعت
خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)
 آشٌایی باهفاُین رشذ ّ
تأثیر هتقابل
اجسای دارای رشذ
ًسبت بَ ُن

 رشذ سر ّ صْرت قبل از تْلذپرسش و پاسخ
10
5
 رشذ سر ّ صْرت بعذ از تْلذكوئيس
15
دقیقِ  -شیٍْ ُای هختلف ارزیابی رشذ
آزهوى
پيش
اًجام
20

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِEnlow:

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يسایل

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

دکتر میرزایی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000
َدف کلی درس :آضٌایی با فیسیَلَشي ٍ هرفَلَشي دّاى شمارٌ جلسٍ 4:
خالصٍ محتًای درس

مدت زمان جلسٍ 1:ساعت
زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

 آضٌایی با آًاتَهی فیسیَلَشي پرسش و پاسخكوئيس
ٍ هرفَلَشي دّاى
اًجامپيشآزهوى

يُجغ اؾهیProffit 2007:

ـ فیسیَلَشي بلع
5
دقیقِ ـ جَیذى در دٍرُ ّاي هختلف

25
20

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يسایل

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

دکتر میرزایی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000
َدف کلی درس - :آضٌایی با آًاتَهی فیسیَلَشي ٍ هرفَلَشي دّاى

شمارٌ جلسٍ 5:

خالصٍ محتًای درس

مدت زمان جلسٍ 1:ساعت
زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

 آضٌایی با آًاتَهی فیسیَلَشي پرسش و پاسخكوئيس
ٍ هرفَلَشي دّاى
اًجامپيشآزهوى

يُجغ اؾهیProffit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِOkeson:

5
دقیقِ

آًاتَهیTMJ
ـ فیسیَلَشي TMJ

25
20

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يسایل

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :دکتر

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

صدیقٍ شیخ زادٌ

َدف کلی درس :آغُبیی ثب اتیٕنٕژی َبُْزبری ْبی دَتٕاضکهتبل

مدت

شمارٌ جلسٍ 1 :

زمان جلسٍ 1 :ساعت

خالصٍ محتًای درس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از شريع

زمان

ريش تدریس

(دقیقٍ)

کالس ـ ارزشیابی آغازیه)

تعییي علل خاظ هال پرسش و پاسخاًجامپيشآزهوى
اكلَشى

 11دقیقِ

اختالالت تکاهلی دورٍاهبریوژًيک در سيستن
دًتوفاسيال
-اختالالت رضذي سیستن

دًتَفاسیال
در دٍرُ پري ًاتال
اختالالت دًتَفاسیال پیطرًٍذُدر دٍرُ كَدكی

Proffit ER, Fields HW, Sarrver DM. Contemporary orthodontics,fifith edition ,2012.

 41دقیقِ

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يسایل کمك

ٍایت برد
اٍرّذ
دیتاپرٍشكت

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :دکتر

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

صدیقٍ شیخ زادٌ

َدف کلی درس :آغُبیی ثب اتیٕنٕژی َبُْزبری ْبی دَتٕاضکهتبل

مدت

شمارٌ جلسٍ 2 :

زمان جلسٍ 1 :ساعت

خالصٍ محتًای درس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از شريع

زمان

ريش تدریس

(دقیقٍ)

کالس ـ ارزشیابی آغازیه)

تعییي علل خاظ هال پرسش و پاسخاًجامپيشآزهوى
اكلَشى

 11دقیقِ

اختالالت تکاهلیسيستن دًتوفاسيال در
دورٍ ًوجواًی و
بالغيي
-اختالالت در طی تکاهل دًذاى

Proffit ER, Fields HW, Sarrver DM. Contemporary orthodontics,fifith edition ,2012.

 41دقیقِ

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يسایل کمك

ٍایت برد
اٍرّذ
دیتاپرٍشكت

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :دکتر

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

صدیقٍ شیخ زادٌ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000

َدف کلی درس :تػخیؽ َبُْزبریٓبی دَتٕاضکهتبل

مدت زمان

شمارٌ جلسٍ 3 :

جلسٍ 1 :ساعت
خالصٍ محتًای درس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از شريع

زمان

ريش تدریس

(دقیقٍ)

کالس ـ ارزشیابی آغازیه)

پرسش و پاسخ
آضٌایی با هراحل
هختلف هعایٌِ بیواراى اًجامپيشآزهوى
با ًاٌّجاریْاي
دًتَاسکلتال

 11دقیقِ

ًحوٍ هصاحبَ بابيوار در ارتودًسی
ًحوٍ هعایٌَ بيواردر ارتودًسی

Proffit ER, Fields HW, Sarrver DM. Contemporary orthodontics,fifith edition ,2012.

 41دقیقِ

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يسایل کمك

ٍایت برد
اٍرّذ
دیتاپرٍشكت

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :دکتر

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

صدیقٍ شیخ زادٌ
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000

َدف کلی درس :تػخیؽ َبُْزبریٓبی دَتٕاضکهتبل

مدت زمان

شمارٌ جلسٍ 4 :

جلسٍ 1 :ساعت
خالصٍ محتًای درس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از شريع

ريش تدریس

زمان
(دقیقٍ)

کالس ـ ارزشیابی آغازیه)

آضٌایی با هراحل
هختلف تطخیع
ًاٌّجاریْاي
دًتَاسکلتال

پرسش و پاسخ
 11دقیقِ -ركَردّاي تطخیػی هَرد ًیاز
آزهوى
اًجامپيش
در ارتَدًسی
ًحَُ آًالیس ركَردّايتطخیػی در ارتَدًسی

 41دقیقِ

سخٌراًی
بحث گرٍّی

Proffit ER, Fields HW, Sarrver DM. Contemporary orthodontics,fifith edition ,2012.

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1
صدیقٍ شیخ زادٌ

تعداد ياحد1:

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

وام استاد :دکتر

يسایل کمك

ٍایت برد
اٍرّذ
دیتاپرٍشكت

َدف کلی درس :تػخیؽ َبُْزبریٓبی دَتٕاضکهتبل

مدت زمان

شمارٌ جلسٍ 5:

جلسٍ 1 :ساعت

خالصٍ محتًای درس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از شريع

ريش تدریس

زمان

يسایل کمك

(دقیقٍ)

کالس ـ ارزشیابی آغازیه)

آضٌایی با هراحل
هختلف تطخیع
ًاٌّجاریْاي
دًتَاسکلتال

پرسش و پاسخ
اًجامپيشآزهوى

 41دقیقِ

 11دقیقِ
طبقِ بٌذي خػَغیات هالاكلَشى
 تْیِ لیست هطکالت بیواراىارتَدًتیک

سخٌراًی
بحث گرٍّی

ٍایت برد
اٍرّذ
دیتاپرٍشكت

Proffit ER, Fields HW, Sarrver DM. Contemporary orthodontics,fifith edition ,2012.

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

وام استاد :دکتر

فُیمی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000

َدف کلی درس :اغُبیی ثب پالکٓبی يتضرک ارتٕدَطی

شمارٌ جلسٍ :

21

مدت زمان

جلسٍ 1 :ساعت
اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

يسایل

اغُايی با پالکٓایيتحرک ارتٕدَطی

پرسش و پاسخ
كوئيس
اًجامپيشآزهوى

5
دقیقِ

-اًْاع پالکِای ارتْدًسی

سخٌراًی
بحث گرٍّی

 15دقیقِ
11
11
11

اضٌایی با اجسايپالكْاي ارتَدًسی

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005: ٔ Profit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ :

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

وام استاد :

دکترفُیمی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000

َدف کلی درس :اغُبیی ثب پالکٓبی يتضرک ارتٕدَطی

شمارٌ جلسٍ 13:

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

خالصٍ محتًای درس

مدت زمان جلسٍ 1:ساعت
زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

يسایل

اغُايی با پالکٓایيتحرک ارتٕدَطی

پرسش و پاسخ
كوئيس
اًجامپيشآزهوى

5
دقیقِ

پالکِای فاًکشتال

 15دقیقِ
11
11
11

پالكْاي ریتیٌر (فضا ًگِ دار)

اضٌایی با اجسايپالكْاي ارتَدًسی

سخٌراًی
بحث گرٍّی

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005 ٔ Profit 2007 :
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ :
عىًان درس :ارتًدوسی وظری2

تعداد ياحد1:

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

وام استاد :

دکتر فُیمی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000
َدف کلی درس :

اغُبیی ثب پالکٓبی يتضرک ارتٕدَطی

شمارٌ جلسٍ 14:

مدت زمان جلسٍ 1:ساعت
اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

يسایل

 -اغُايی با پالکٓایيتحرک ارتٕدَطی

پرسش و پاسخ
كوئيس
اًجامپيشآزهوى

5
دقیقِ

-

پالكْاي هتحرک

اضٌایی با اجسايپالكْاي ارتَدًسی

 15دقیقِ
15
15

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005 ٔ Profit 2007:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  : :دكتر يیخى يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ 1:ضبػت
ْذف كهي درش :آغُايی با ضفبنٕيتری طرفی غًارِ جهطّ 56:
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
کالش

 آغُبیی ثب یکی ازاثسارْبی پبراکهیُیک
رٓت تػخیؽ يبل
اکهٕژٌ از اکهٕژٌ
َريبل ٔ تؼییٍ غذت
َبُْزبری

خالصّ يحتٕاي درش

رفتار ٔرٔدی
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1آغُبیی ثب غیِٕ ْبی يتفبٔت آَبنیس
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
ضفبنٕيتری

زياٌ
(دقیقّ)

رٔظ تذريص

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

41

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :دکتر

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

فُیمی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000

َدف کلی درس :اغُبیی ثب پالکٓبی يتضرک ارتٕدَطی

شمارٌ جلسٍ :

21

مدت زمان

جلسٍ 1 :ساعت
خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

اغُايی با پالکٓایيتحرک ارتٕدَطی

پرسش و پاسخ
كوئيس
اًجامپيشآزهوى

5
دقیقِ

-اًْاع پالکِای ارتْدًسی

سخٌراًی
بحث گرٍّی

 15دقیقِ
11
11
11

اضٌایی با اجسايپالكْاي ارتَدًسی

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005: ٔ Profit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ :

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

وام استاد :

دکترفُیمی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000

يسایل

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

َدف کلی درس :اغُبیی ثب پالکٓبی يتضرک ارتٕدَطی

مدت زمان جلسٍ 1:ساعت

شمارٌ جلسٍ 13:

زمان (دقیقٍ)

خالصٍ محتًای درس

ريش تدریس

يسایل

اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

اغُايی با پالکٓایيتحرک ارتٕدَطی

پرسش و پاسخ
كوئيس
اًجامپيشآزهوى

5
دقیقِ

پالکِای فاًکشتال

 15دقیقِ
11
11
11

پالكْاي ریتیٌر (فضا ًگِ دار)

اضٌایی با اجسايپالكْاي ارتَدًسی

سخٌراًی
بحث گرٍّی

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005 ٔ Profit 2007 :
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ :
عىًان درس :ارتًدوسی وظری2

تعداد ياحد1:

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

وام استاد :

دکتر فُیمی
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000
َدف کلی درس :

اغُبیی ثب پالکٓبی يتضرک ارتٕدَطی

شمارٌ جلسٍ 14:

مدت زمان جلسٍ 1:ساعت
اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

يسایل

پرسش و پاسخ
كوئيس
اًجامپيشآزهوى

 -اغُايی با پالکٓایيتحرک ارتٕدَطی

5
دقیقِ

-

پالكْاي هتحرک

 15دقیقِ
15
15

اضٌایی با اجسايپالكْاي ارتَدًسی

سخٌراًی
بحث گرٍّی

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005 ٔ Profit 2007:

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :دکتر

رشتٍ تحصیلی :دوداوپسشکی

قرباوی پًر
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000

َدف کلی درس :اؾٕل يکبَیکی کُترل َیرْٔب در ارتٕدَطی

شمارٌ جلسٍ :

14

مدت زمان جلسٍ 1 :ساعت
اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

يسایل

آشٌایی با پاسخ پریْدًشیْم ّاستخْاى بَ فاًکشي ًرهال

 آشٌایی باپرسش و پاسخ
5
اصْل هکاًیکی
كوئيس
دقیقِ
در
کٌترل ًیرُّا
كٌترل بیَلَشي حركت دًذاىاًجامپيشآزهوى
ارتْدًسی ،
 اثرات دارٍّا بر ًیرٍي ارتَدًسیاًکْریج ّ کٌترل
اى
ً -قص اًکَریج در حركات ارتَدًسی

سخٌراًی
بحث گرٍّی

 15دقیقِ
11
11
11

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005: ٔ Profit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ :

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

وام استاد  :دکتر

قرباوی پًر
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000

َدف کلی درس :إَاع انیبژْب ٔ اثسارْبی يٕرد اضتفبدِ در ارتٕدَطی

شمارٌ جلسٍ 15:

مدت زمان جلسٍ 1:ساعت
اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

يسایل

 -خْاص پایَ ای هْاد پالستیک

 آشٌایی باپرسش و پاسخ
5
ّ
الیاژُا
اًْاع
 خَاظ پایِ اي هَاد االستیکكوئيس
دقیقِ
ابسارُای هْرد
اًجامپيشآزهوى
 اًَاع پالیرّاي ارتَدًسیاستفادٍ در
ارتْدًسی
 -اًَاع براكتْاي ارتَدًسی

سخٌراًی
بحث گرٍّی

 15دقیقِ
11
11
11

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005 ٔ Profit 2007 :
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ :
عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

وام استاد :

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

دکتر قرباوی پًر
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000

احرات غکم ٔاَذازِ ضیًٓب ثر خٕاؼ االضتیک آَٓب

َدف کلی درس :

شمارٌ جلسٍ 16:

مدت زمان جلسٍ 1:ساعت
اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

يسایل

 آشٌایی با اثراتضکل ٍاًذازُ سیوْا بر
خَاظ االستیک آًْا

پرسش و پاسخ
- 5
كوئيس
دقیقِ -
اًجامپيشآزهوى
-

خَاظ سیوْاي با هقطع چْارگَش
خَاظ سیوْاي با هقطع دایرّاي
اثرات قطر ٍ طَل سین برخػَغیات اًْا

سخٌراًی
بحث گرٍّی

 15دقیقِ
15
15

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005 ٔ Profit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ

عىًان درس :ارتًدوسی وظری 1

تعداد ياحد1:

رشتٍ تحصیلی:دوداوپسشکی

وام استاد :

دکتر قرباوی پًر
000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000

0000000000000000

َدف کلی درس :إَاع صرکبت دَذاَی ٔ يکبَیک آَٓب

شمارٌ جلسٍ 17

مدت زمان

جلسٍ 1:ساعت
اَداف يیژٌ در پایان

رفتار يريدی

کالس

(آمادگی الزم داوشجً قبل از

کمك

شريع کالس ـ ارزشیابی

آمًزشی

آغازیه)

خالصٍ محتًای درس

زمان (دقیقٍ)

ريش تدریس

يسایل

آضٌایی با اًَاع حركات
دًذاًی ٍ هکاًیک آًْا

 -آشٌایی با حرکت اسالیذیٌگ

پرسش و پاسخ
5
 آضٌایی با حركات بذٍى اغطکاکكوئيس
دقیقِ
آزهوى
پيش
اًجام
 هقایسِ سیستوْاي two ٍone couplecouple

 15دقیقِ
11
21

سخٌراًی
بحث گرٍّی

يُجغ اؾهیProfit 2013 ٔ Atlas of orthodontics 1993َ ٔ Graber 2005: ٔ Profit 2007:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ :

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد دكتر ثبثبیی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1 :
غًارِ جهطّ 5:
ْذف كهي درش :فهطفّ ٔ اْذاف دريبٌ
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٍایت بر
اٍرّذ
دیتاپرٍ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیي ثب اْذاف دريبٌ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ
ارتٕدَطي ٔ زيبٌ
دريبٌ در َبُْزبریٓب

 1ـ انگٕي دريبَي اَگم
دقیقّ ـ انگٕي دريبٌ يجتُي ثر ثبفت َرو
ـ يقبیطّ دٔ انگٕي فٕق
ـ زيبٌ يُبضت ثراي يذاخهّ دريبَي

51
51
51
51

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِdntofacial deformity:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر ثبثبیی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1 :
غًارِ جهطّ 2:
ْذف كهي درش :فهطفّ ٔ اْذاف دريبٌ
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

 آغُبیی داَػزٕ ثَّٕع دريبٌ  ،تفکیک
َبُْزبری  ،زيبٌ
يُبضت دريبٌ

 - 1تفکیک دريبٌ ْبی فکی ٔ دَذاَی
دقیقّ  -تٕؾیّ ٔیسیت کٕدک در زيبٌ يُبضت
 تٕضیش اَتخبة زيبٌ يُبضت دريبٌ ثبتٕرّ ثّ رغذ ٔ َٕع دريبٌ در دٔرِ دَذاٌ
غیری  ،يختهظ ٔ دائًی
ْ -ذفًُذ ثٕدٌ طرس دريبٌ ٔ َٕع دريبٌ

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

51

ضخُراَي
بحث گرْٔی

1
21
51

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر ثبثبیی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 3:
ْذف كهي درش : :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش I
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیي ثب طرس ریسي
دريبٌ در دٔرِ ْبي
يختهف

21
 1ـطرس ریسي دريبٌ ثراي دٔرِ غیري
دقیقّ ـ طرس ریسي دريبٌ ثراي أایم دٔرِ يختهظ 21

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِmoyers:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر ثبثبییر

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 4:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش I
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیي ثب طرس ریسي
دريبٌ در دٔرِ ْبي
يختهف

 1ـ طرس ریسي دريبٌ ثراي أاخر دٔرِ يختهظ 21
دقیقّ ـ طرس ریسي دريبٌ ثراي دٔرِ دَذاَي دائًي
21

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِmoyers:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر ثبثبیی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 1:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش I
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

 درک ؾضیش ازفضبْبی يٕرٕد ،
فضبْبی يٕردَیبز ٔ
دريبٌ ْبی ضبدِ ثذٌٔ
تغییر رٔاثظ قذايی-
خهفی فک ْب

7
َ - 1ظبرت ثر فضبْب
7
دقیقّ  -رٔغٓبي صفظ فضبْب
 رٔغٓبي ثذضتآٔردٌ فضب ٔ ثبز پص گرفتٍ 751
فضبي از دضت رفتّ
 آغُبیی ثب رٔظ ضریبل اکطترکػٍ ٔ اَتخبة51
ثیًبر يُبضت
 دريبٌ ثیًبراٌ ثب کرٔدیُگ غذیذ ثّ رٔظضریبل

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِmoyers:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتررصًتی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 6:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش I
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

 - 1تؼریف کراش ثبیت ٔ إَاع آٌ
دقیقّ  -رٔظ ْبی دريبٌ کراش ثبیت ٔ يؼرفی
يکبَیک ٔ اثسارْبی يختهف دريبٌ کراش
ثبیت

 درکؾضیش ازفضبْبی پرضع ٔ پاضخ كٕئیسيٕرٕد ،فضبْبی يٕرد اَجاوپیعآزيٌٕ
َیبز ٔ دريبٌ ْبی ضبدِ
ثذٌٔ تغییر رٔاثظ قذايی
 -خهفی فک ْب

21

ضخُراَي
بحث گرْٔی

21

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رصًتی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 7:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ ثیًبراٌ کالش  IIثب رغذ اضبفی يبگسیال
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

 - 1رٔظ تػخیؽ ثیًبراٌ کالش  IIثب رغذ
دقیقّ اضبفیيبگسیال
 اَتخبة ثیًبراٌ يُبضت يؼرفی ْذگیر يؼرفی إَاع ْذگیر -يؼرفی إَاع انگٕی ؾٕرتی

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 آغُبیی داَػزٕ ثبتػخیؽثیًبراٌکالش IIاَجاوپیعآزيٌٕ
ًْراِ ثب رغذ اضبفي
يبگسیال ٔ َضِٕ دريبٌ
ثب ًْذیگر

51
51
7
7
7

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتررصًتی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 8:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ ثیًبراٌ کالش  IIثب رغذ اضبفی يبگسیال
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

 - 1ثیٕيکبَیک ْذگیر
دقیقّ  -اَتخبة ْذگیر يُبضت ثرای انگْٕبی
يتفبٔت ؾٕرتی

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 آغُبیی داَػزٕ ثبتػخیؽثیًبراٌکالش IIاَجاوپیعآزيٌٕ
ًْراِ ثب رغذ اضبفي
يبگسیال ٔ َضِٕ دريبٌ
ثب ًْذیگر

21
21

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر رصًتی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 9:
ْذف كهي درش آغُبیی ثب دريبٌ ثیًبراٌ کالش  IIثب دضتگبِ فبَکػُبل:
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

تٕاًَُذغذٌداَػزٕدرتػخیؽ
ثیًبراٌ کالش IIثب
َقؽ رغذي
يُذیجمٔآغُبیيداَػزٕ
ثب دضتگبِ فبَكػُبل ٔ
َضِٕ كبر ثب آٌ

 - 1رٔظْبیتػخیؽثیًبراٌکالش II
دقیقّ  -اَتخبة ثیًبر ٔ ضٍ يُبضت دريبٌ
 دريبٌ ْبی يقذيبتی از رًهّ :* گطترظ فکی
* رفغ کرٔدیُگ
 رٔظ قبنت گیری رٔظ تٓیّ يٕو ثبیت رٔظ يبَت کردٌ قبنت ْب -رٔظ ضبخت دضتگبِ فبَکػُبل

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

1
1

ضخُراَي
بحث گرْٔی

51
1
1
1
1
1

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:
ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر يزذزادِ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 51:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ ثیًبراٌ کالش  IIثب دضتگبِ فبَکػُبل
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

تٕاًَُذغذٌداَػزٕدرتػخیؽ
ثیًبراٌ کالش IIثب
َقؽ رغذي
يُذیجمٔآغُبیيداَػزٕ
ثب دضتگبِ فبَكػُبل ٔ
َضِٕ كبر ثب آٌ

 - 1ثیٕيکبَیک دضتگبِ فبَکػُبل ٔ ربیگبِ
دقیقّ ْبی تأحیر دضتگبِ فبَکػُبل
 يؼرفی دضتگبِ ْبی يختهف فبَکػُبل رٔظ کبر ثب دضتگبِ فبَکػُبل يقبیطّ دريبٌ تٕضظ دضتگبِ فبَکػُبل ثبدیگر رٔظ ْب
 ثضج در راثطّ ثب حجبت دريبٌ ثب دضتگبِفبَکػُبل
 َقع رغذ در کبر ثب ایٍ دضتگبِ ٔ حجبتدريبٌ
 تٕاَبیی ایٍ دضتگبِ در دريبٌ ثیًبراٌکالش  IIثب َقؽ رغذی يُذیجم
 -دٔرِ ریتُػٍ

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

51

ضخُراَي
بحث گرْٔی

7
1
1
1
1
3
1

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر يزذزادِ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ 55:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش III
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیی ثب تػخیؽ ٔ
غیِٕ ْبی يختهف
دريبٌ کالش III

 - 1رٔظ تػخیؽ يبل اکهٕژٌ کالش ٔ III
دقیقّ تفکیک فک يقؿر
 اَتخبة ثیًبر ٔ ضٍ يُبضت يؼرفی چیٍ کپ احرات ایٍ دضتگبِ ثر دَذاٌ ْب ،فکیٍ ٔيطیر رغذی يُذیجم

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

51
51
51
51

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر يزذزادِ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 52:
ْذف كهي درش : :آغُبیی ثب دريبٌ يبل اکهٕژٌ کالش III
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیی ثب تػخیؽ ٔ
غیِٕ ْبی يختهف
دريبٌ کالش III

 - 1يؼرفی فیص يبضک  ،ریٕرش چیٍ کپ ٔ
دقیقّ چگَٕگی تأحیر دضتگبِ ْبی فٕق ثر يطیر
رغذی
 يؼرفی تبَگ گبرد چگَٕگی تأحیر ایٍ دضتگبِ -دٔرِ َگٓذاری

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

21

ضخُراَي
بحث گرْٔی

51
1
51

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :يزذزادِ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 53:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب دريبٌ َبُْزبری ْبی ػًٕدی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیی ثب تػخیؽ ٔ
غیِٕ ْبی يختهف
ثرخٕرد ثب َبُْزبری
ػًٕدی

 - 1رٔظ تػخیؽ ثیًبراٌ دیپ ثبیت ٔ اپٍ
دقیقّ ثبیت
 رٔظ تفکیک َٕع دَذاَی ٔ اضکهتی اَتخبة ثیًبر ٔ ضٍ يُبضت دريبٌرٔظ ْبی دريبٌ ایٍ گَّٕ از ثیًبراٌ چگَٕگی تأحیر ایٍ گَّٕ از دضتگبِْب َقع رغذ در تأحیر دضتگبِ ْب ٔ حجبتدريبٌ
 -دٔرِ َگٓذاری پص از دريبٌ

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

51

ضخُراَي
بحث گرْٔی

51
1
1
1
1
1

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 54:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب غکبف ْبی دْبٌ ٔ ؾٕرت
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
آغُبییثبإَاعغکبفْب ٔ رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دريبٌ آٌ ْب

51
1
1
1
1

 - 1تؼریف غکبف در َبصیّ دْبٌ ٔ ؾٕرت
دقیقّ  -طجقّ ثُذی غکبف
 يٕرفٕنٕژی ٔ َضِٕ تػکیم غکبف ػهم تػکیم غکبف دريبٌ غکبف در َٕاصی يختهف ثر اضبشضٍ يُبضت دريبٌ
 دريبٌ ْبی ارتٕدَطی يٕرد َیبز در دٔرِ 1ْبی يختهف دَذاَی ٔ يؼرفی رراصی ْبی
يٕرد َیبز در ضُیٍ ثبال
 تٕضیش راثطّ ارتٕ-رراصی  ،ارتٕ-اطفبل ٔ 1ارتٕ-پرٔتس در دريبٌ ثیًبراٌ دارای غکبف
1
 -دٔرِ َگٓذاری

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِMcDonald:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
غًارِ جهطّ  51:يذت
ْذف كهي درش آغُبیی ثب اختالالت يفؿم گیزگبْی فکی در راثطّ ثب اکهٕژٌ:
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

 - 1يرٔری ثر فیسیٕنٕژی ٔ آَبتٕيی يفؿم
دقیقّ TMJ
 طجقّ ثُذی اختالالت TMJ يرٔری ثر دريبٌ اختالالت  TMJثّ طٕرغیراختؿبؾی

 آغُبیی ثب طجقّثُذی ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیساَجاوپیعآزيٌٕ
تٕؾیّ ْبی الزو در
ثیًبراٌ دارای اختالالت
يفؿمTMJ

51
51
21

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِOkeson:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 56:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب پیع آگٓی – دٔرِ َگٓذاری ٔ دريبٌ ْبی غهظ
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

 - 1تٕضیش پترٌ ْبی ؾٕرتی ٔ انگْٕبی
دقیقّ رغذی يختهف
 دالیم َیبز ثّ دٔرِ َگٓذاری -دٔرِ َگٓذاری پص از گطترظ فکی

 آغُبیی ثب دٔرِ دريبٌ پرضع ٔ پاضخ كٕئیسَبُْزبری ْب  ،ریهپص اَجاوپیعآزيٌٕ
ٔ دٔرَِگٓذاری ٔ
غُبخت ػٕاقت
دريبٌْبی غهظ

51
21
51

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 3
اضتاد  :دكتر آرظ

تؼذاد ٔاصذ1:

َاو

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغگی

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 57:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب پیع آگٓی – دٔرِ َگٓذاری ٔ دريبٌ ْبی غهظ
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
کالش

رفتار ٔرٔدی
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

خالصّ يحتٕاي درش

زياٌ
(دقیقّ)

رٔظ تذريص

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

 آغُبیی ثب دٔرِ دريبٌ پرضع ٔ پاضخ كٕئیسَبُْزبری ْب  ،ریهپص اَجاوپیعآزيٌٕ
ٔ دٔرَِگٓذاری ٔ
غُبخت ػٕاقت
دريبٌْبی غهظ

 - 1دٔرِ َگٓذاری در ثیًبراٌ دارای غکبف در 51
دقیقّ َبصیّ دْبٌ ٔ ؾٕرت
51
 تٕضیش إَاع ریتیُر1
 راِ ْبی يقبثهّ ثب ریهپص تٕضیش پیع اگٓی إَاع دريبٌ ْب ثب تٕرّ 1ثّ انگٕی رغذ ٔ َٕع صرکت دَذاَی
51
 -ػٕاقت دريبٌ غهظ

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِ:
Nanda

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكترقبضًی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 1:
ْذف كهي درش :اتیٕنٕژی يبل اکهٕژٌ ْب
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 غُبخت ػٕايم ٔفبکتٕرْبی ایزبد کُُذِ اَجاوپیعآزيٌٕ
یک يبل اکهٕژٌ

 - 1ػهم ػًٕيی ایزبد کُُذِ يبل اکهٕژٌ از
دقیقّ رًهّ :
* تٕضیش فبکتٕر ارث
* ػٕايم يبدرزادی
* تأحیر ثیًبری ْبی ػًٕيی
* ػهم تأحیر يضیظ

10
10
10
15

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosis:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر قبضًی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1 :
ْذف كهي درش :اتیٕنٕژی يبل اکهٕژٌ ْب غًارِ جهطّ 2:
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 غُبخت ػٕايم ٔفبکتٕرْبی ایزبد کُُذِ اَجاوپیعآزيٌٕ
یک يبل اکهٕژٌ

 - 1ػٕايم يٕضؼی
10
دقیقّ * َقع تؼذاد دَذاٌ ْب
* غکم ٔ اَذازِ دَذاٌ ْب *زيبٌ ٔ ترتیت 15
20
رٔیع دَذاٌ ْب

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosis:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر قبضًی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 3:
ْذف كهي درش :اتیٕنٕژی يبل اکهٕژٌ ْب
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 غُبخت ػٕايم ٔفبکتٕرْبی ایزبد کُُذِ اَجاوپیعآزيٌٕ
یک يبل اکهٕژٌ

 * 1ازدضتدادٌدَذاٌْبی غیری ٔ تأحیر آٌ
دقیقّ * َقع پٕضیذگی
* تأحیر ثبفت َرو
* َقع ػبدات

15
10
10
10

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosis:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر قبضًی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 4:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیی ثب اؾٕل
تػخیؽ ٔ غیِٕ
ثررضیْبی کهیُیکی ٔ
پبراکهیُیکی

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

1
دقیقّ

ـيؼرفیيؼیبرْبیتػخیؽ

20

 -تٕضیش چگَٕگی ارزیبثی ثبنیُی ثیًبر

25

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 5:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیی ثب اؾٕل
تػخیؽ ٔ غیِٕ
ثررضیْبی کهیُیکی ٔ
پبراکهیُیکی

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

1
دقیقّ

 -آغُبیی ثب تٓیّ اثسرٔاضیٌٕ

30

 -آغُبیی ثب تکُیک ْبی قبنت گیری

15

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر يُٕچٓر رصًتي كبيم

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 6:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیی ثب اؾٕل
تػخیؽ ٔ غیِٕ
ثررضیْبی کهیُیکی ٔ
پبراکهیُیکی

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

1
دقیقّ

 -آغُبیی ثب يضبضجبت يذل گچی

25

 يؼرفی إَاع فتٕگرافی ٔ رادیٕگرافیيٕردَیبز

20

ضخُراَي
بحث گرْٔی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,:

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر رصًتی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 7:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیی ثب اؾٕل
تػخیؽ ٔ غیِٕ
ثررضیْبی کهیُیکی ٔ
پبراکهیُیکی

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ

1
دقیقّ

ـ تریبژ ٔ طجقّ ثُذي)(1

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,:

45

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر رصًتی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت
غًارِ جهطّ 8:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اؾٕل تػخیؽ در ارتٕدَطی
زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
45
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 1ـ تریبژ ٔ طجقّ ثُذي)(2
آغُبیی ثب اؾٕل
بحث گرْٔی
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
تػخیؽ ٔ غیِٕ
ثررضیْبی کهیُیکی ٔ
پبراکهیُیکی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِAtlas of orthodontic diagnosi,Graber,:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكترفرری

تؼذاد ٔاصذ1:

َاو

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
ْذف كهي درش :آغُايی با اصٕل بیٕيکاَیک  -آغُايی با تريیُٕنٕژی بیٕيکاَیک
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
غًارِ جهطّ 9:
خالصّ يحتٕاي درش

رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
آغُبیی ثب يیساٌ َیرٔ  ،پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1ضبختًبٌ ثبفت پریٕدَتبل َريبل
دقیقّ
اَجاوپیعآزيٌٕ
إَاع َیرٔ ،غُبخت
 يؼرفی تئٕری ْبی صرکت دَذاٌثبفت َريبل اطراف
دَذاٌ ،تفکیک يیساٌ
 آغُبیی ثب إَاع ٔ يیساٌ َیرٔی يٕرد َیبزَیرٔ ثرای صرکبت
ثرای صرکبت دَذاَی
يختهف دَذاَی ٔ فکی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

زياٌ
(دقیقّ)

رٔظ تذريص

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

10

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

15
20

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر فرری

تؼذاد ٔاصذ1:

َاو

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
ْذف كهي درش :آغُايی با اصٕل بیٕيکاَیک  -آغُايی با تريیُٕنٕژی بیٕيکاَیک
يذت زيبٌ رهطّ 1 :ضبػت
غًارِ جهطّ 10:
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
کالش

رفتار ٔرٔدی
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

خالصّ يحتٕاي درش

زياٌ
(دقیقّ)

رٔظ تذريص

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

آغُبیی ثب يیساٌ َیرٔ  ،پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
اَجاوپیعآزيٌٕ
إَاع َیرٔ ،غُبخت
ثبفت َريبل اطراف
دَذاٌ ،تفکیک يیساٌ
َیرٔ ثرای صرکبت
يختهف دَذاَی ٔ فکی

1
دقیقّ

 -آغُبیی ثب إَاع صرکبت دَذاَی

20

 يؼرفی إَاع گػتبٔرْب ٔچگَٕگی اضتفبدِاز آٌ ْب

25

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر فرری

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 11:
ْذف كهي درش :آغُايی با اصٕل بیٕيکاَیک
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
 - 1تأحیر يیساٌ َیرٔ ثر ثبفت ضبپٕرت کُُذِ 15
 آگبْی از فؼبنیت ْبی پرضع ٔ پاضخ كٕئیسبحث گرْٔی
5
َريبل ضهٕنی در اطراف اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -تؼریف َیرٔی يُبضت
5
 تؼریف َیرٔی ضُگیٍ، P.DLثبفت ْبی
5
 تؼریف َیرٔی ضجکضبپٕرت کُُذِ دَذاٌ ٔ
15
 ٔاکُع ثبفت يتؼبقت َیرٔی ضُگیٍ ٔٔاکُع ْبی ثبفتی در
ضجک
پبنپ يتؼبقت اػًبل
َیرٔ

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر فرری

تؼذاد ٔاصذ1:

َاو

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 12:
ْذف كهي درش :آغُايی با اصٕل بیٕيکاَیک
رهطّ 1 :ضبػت
خالصّ يحتٕاي درش

رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
10
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1إَاع تضهیم اضتخٕاٌ
 غُبخت ػٕاقتَیرْٔبی غیريتؼبدل در اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -ػٕاقت َیرٔی ضُگیٍ ٔ ضجک ثر اَطبد
اضتخٕاَی  ،ضًبٌ  ،ػبد ،پبنپ ٔ در يزًٕع 10
ثبفت ْبی ضبپٕرت
ثر ریػّ دَذاٌ
کُُذِ دَذاٌ ٔ پبنپ
10
10
 تأحیر َیرٔ ثر کرضت اضتخٕاٌ آنٕئٕل5
 راثطّ صرکت دَذاٌ ٔ پریٕ -راثطّ صرکت دَذاٌ ٔ R.C.T

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

زياٌ
(دقیقّ)

رٔظ تذريص

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر غیخ زادِ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1 :
غًارِ جهطّ 13:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب اَکٕرد
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
غُبخت ربیگبِ ْب ٔ
إَاع يتفبٔت اَکٕرد اَجاوپیعآزيٌٕ
رٓت يقبثهّ ثب ػکص
انؼًم َیرٔی اػًبل
غذِ ثرای صرکت دَذاٌ

1
دقیقّ

 -تؼریف اَکٕرد

5

 -يؼرفی إَاع اَکٕرد

10

 تٕضیش تقطیى ثُذی اَکٕرد ثر اضبشصرکت يٕرد َیبز در دَذاٌ ْبی خهفی ٔ
قذايی

15

15
 يؼرفی دضتگبِ ْبی يٕرد َیبز ثرایاَکٕرد

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِNanda(biomechanic):

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكترغیخ زادِ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 14:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب طرس دريبٌ
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
45
ارزیبثی تًبو ضٕاثظ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1آغُبیی ثب غیِٕ تٓیّ نیطت يػکالت
بحث گرْٔی
دقیقّ
غُبخت پیریسی رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دريبٌ ،تأحیر يتقبثم ایٍ
غیِٕ ْب ٔ در َٓبیت
تؼییٍ پهٍ دريبَی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر غیخ زادِ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 15:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب طرس دريبٌ
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
45
ارزیبثی تًبو ضٕاثظ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1طرس دريبٌ در دٔرِ دَذاٌ غیری
بحث گرْٔی
دقیقّ
غُبخت پیریسی رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دريبٌ ،تأحیر يتقبثم ایٍ
غیِٕ ْب ٔ در َٓبیت
تؼییٍ پهٍ دريبَی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر غیخ زادِ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 16:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب طرس دريبٌ
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ارزیبثی تًبو ضٕاثظ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
غُبخت پیریسی رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دريبٌ ،تأحیر يتقبثم ایٍ
غیِٕ ْب ٔ در َٓبیت
تؼییٍ پهٍ دريبَی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

1
دقیقّ

 -طرس دريبٌ در دٔرِ دَذاٌْبی دائًی

45

ضخُراَي
بحث گرْٔی

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 2
اضتاد  :دكتر غیخ زادِ

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ
غًارِ جهطّ 17:
ْذف كهي درش :آغُبیی ثب طرس دريبٌ
رهطّ 1 :ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
10
ارزیبثی تًبو ضٕاثظ ٔ پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1طرس دريبٌ در ضّ ثؼذ فضبیی
بحث گرْٔی
غُبخت پیریسی رٔظ اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ  -طرس دريبٌ دَذاٌ ْبی ضرثّ خٕردِ ،
دَذاٌ ْبی ربثزب غذِ ٔ دَذاٌ ْبی اَکیهٕز 15
دريبٌ ،تأحیر يتقبثم ایٍ
10
طرس دريبٌ ثیًبراٌ ثبنغغیِٕ ْب ٔ در َٓبیت
10
يالصظبت پریٕدَتبلتؼییٍ پهٍ دريبَی

يُجغ اؾهیProffit 2013:
يُبثغ ٔ ضبیتٓبی کًک کُُذِGraber:

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

ػُٕاٌ درش :ارتٕدَطی َظری 1
اضتاد  : :دكتر يیخى يیرزایی

تؼذاد ٔاصذ1:

رغتّ تضؿیهی:دَذاَپسغکی

َاو

000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000000
0000000000000000000000000000000000000
يذت زيبٌ رهطّ1:
غًارِ جهطّ 57:
ْذف كهي درش :ضفبنٕيتری طرفی
ضبػت
رٔظ تذريص
زياٌ
خالصّ يحتٕاي درش
رفتار ٔرٔدی
اْذاف ٔيژِ در پاياٌ
(دقیقّ)
(آيادگی الزو داَػجٕ قبم از
کالش
غرٔع کالش ـ ارزغیابی
آغازيٍ)
ضخُراَي
41
پرضع ٔ پاضخ كٕئیس
 - 1تفطیر دادِ ْب رٓت تػخیؽ ٔ تفکیک
 آغُبیی ثب یکی ازبحث گرْٔی
اثسارْبی پبراکهیُیک اَجاوپیعآزيٌٕ
دقیقّ َبُْزبری ْب
رٓت تػخیؽ يبل
اکهٕژٌ از اکهٕژٌ
َريبل ٔ تؼییٍ غذت
َبُْزبری

ٔضايم
كًك
آيٕزغي

ٔايت بر
أرْذ
ديتاپرٔژ

