
 (یا جلسه از درسهر مبحث برای )طرح درس 

 هاهای خلفی و عوارض آنتعریف، اتیولوژی، تشخیص، طبقه بندی و طرح ریزی درمان کراس بایت موضوع درس:

 ارتودنسی گروه آموزشی:

          دکتر بهراد تنباکوچی مدرس:

 های خلفیدرمان کراس بایتتعریف، اتیولوژی، تشخیص، طبقه بندی و طرح ریزی آشنایی با هدف كلی: 

  اهداف ویژه:

 کند. بیان آن را  شیوع و تعریف بایت را کراس دانشجو باید انواع

 .بداند بایت خلفی را به کراس مربوط اتیولوژیک عوامل و تشخیصی معیارهای بندی، دانشجو باید طبقه

 .دهد شرح خلفی را بایتهای کراس انواع در استفاده مورد درمانی وسایل و درمان دانشجو باید استراتژی

در دوره دندانی شیری، مختلط، دائمی و بالغین اعم از دستگاه های ثابت و  خلفی هایبایت کراس درمانی هایروش دانشجو باید انواع

 .دهد توضیح متحرک را
رشد بیش از حد عرضی مندیبل خلفی اسکلتی  و دندانی به دلیل نقص رشد عرضی ماگزیال،  هایبایت انواع کراسدانشجو باید 

 بداند. و دالیل دندانی را

 لسهج ۲  تعداد جلسات:

 پرسش و پاسخ سخنرانی همراه با )استراتژی آموزشی ذكر شود( روش آموزشی:

 خیر )بله/خیر( :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی

 در پایان ترم سوال چهار گزینه ای ها هم در این قسمت ذكر شود( quiz ) نحوه ارزشیابی:

  نمره  ۲.34  نمره برای این مبحث:

در آزمون  بر اساس پاسخ دهی به سواالت چهار گزینه ای ، كارگروهی و ...، همه به تفکیک ذكر شود(quiz)نمره  نحوه محاسبه نمره كل:
 پایان ترم

  ارائه شده در کالس حضوری منابع منابع آزمون )امتحان(:

 منابع برای مطالعه بیشتر:
1) Orthodontics: Current Principles and Techniques 

5th Edition 

Authors: Lee W. Graber, Robert L. Vanarsdall, Katherine W.L. Vig 

Chapter 14 

 

 

  ()ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید نحوه ارتباط با استاد:

Behrad.tanbakuchi@yahoo.com 
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