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  تعریف، اتیولوژی، تشخیص و طبقه بندی طرح ریزی درمان مال اکلوژن دیپ بایت موضوع درس:

 ارتودنسی  گروه آموزشی:

 دکتر سروین سرمدی مدرس:

 هدف كلی:

 دیپ بایتدر بیماران دارای مال اکلوژن  Retention، طرح درمان و طبقه بندی ،ایتولوژی ،اخت و تعریف مال اکلوژن دیپ بایتشن
 

 اهداف ويژه:

 -تعریف و طبقه بندی مال اکلوژن دیپ بایت 

 -یجاد کننده مال اکلوژن دیپ بایت شناخت اتیولوژی و موارد ا 

 -راههای شناخت و تشخیص مال اکلوژن 

 - طبقه بندی مال اکلوژن دیپ بایت 

 - طرح ریزی درمان وRetention  درمان مال اکلوژن دیپ بایت 

 - آشنایی با وسایل و دستگاه های نو در درمان دیپ بایت 
 

 تعداد جلسات:

 جلسه  1
 

 روش آموزشی:

 پرسش و پاسخ 
 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر
 

 نحوه ارزشیابی:

 سوال در پایان امتحان  3
 

 نمره برای اين مبحث:

 سوال 3
 

 نحوه محاسبه نمره كل:

 ترم پایان ارزشیابی در صحیح های پاسخ تعداد
 

 منابع آزمون )امتحان(:
 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Proffit WR Contempaley Orthodontics, last Edition. 
 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: Sarvin.sarmadi@gmail.com 
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