
 2طرح درس ارتودانتیکس نظری 

 )اصول کلی و فضا نگهدار( اتیولوژی و درمان مشکالت دندانی در کودکان و نوجوانان موضوع درس:

 ارتدنسی گروه آموزشی:

 الهیار گرامی دکتر مدرس:

 هدف كلی: 

 ومدیریت فضاآشنایی دانشجویان با اهمیت پیرامون قوس فکی و عوامل موثر بر کاهش آن 

 

 اهداف ويژه:

 می رود دانشجویان در انتهای جلسه بتوانند: انتظار

 .حیطه های پیشگیری، بینابینی و تصحیحی را بشناسد 

 قوس فکی و عوامل شکل دهی به آن را بشناسد. پیرامون 

 .تاثیر خارج نمودن دندان )ها( را در پیرامون قوس فکی بداند 

  را در پیرامون قوس فکی بداند.تاثیر پوسیدگی های بین دندانی 

 .تاثیر دندانهای انکیلوز را بر پیرامون قوس فکی بداند 

 .تاثیر رویش نابجای دندان مولر اول رابر پیرامون قوس فکی بداند 

 ( مفهوم مدیریت فضاSpace Management.و مالک قرارگیری در هر طبقه را بداند ) 

 هر حالت از دست دادن دندان شیری را بشناسد. موارد تجویز فضا نگهدار و انواع مناسب برای 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  روش آموزشی:

 سخنرانی و تالش در جهت درگیر نمودن دانشجویات در بحث

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

 سواالت چهار گزینه ای در ارزسیابی پایان ترم

 

 نمره برای اين مبحث:

 شش سوال

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 تعداد پاسخ های صحیح در ارزشیابی پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالید های ارایه شده در کالس

 

 مطالعه بیشتر:منابع برای 

 Moyers RE Handbook of Orthodontics 4th. Ed. Year Book Medical Publishers, 1988 



 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: gueramya@tums.ac.ir 
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