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 (Serial Extractionو  Space Supervisionاعاده فضا، ) اتیولوژی و درمان مشکالت دندانی در کودکان و نوجوانان موضوع درس:

 ارتدنسی گروه آموزشی:

 الهیار گرامیدکتر  مدرس:

 هدف كلی: 

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

 

 اهداف ويژه:

 می رود دانشجویان در انتهای جلسه بتوانند: انتظار

  را بداند. "اعاده فضا"ویژگی های فرد و مفهوم قرارگیری در گروه 

 .عالیم کلینیکی با توجه به محل دندان شیری از دست رفته را بداند 

  را در اعاده فضا بشناسد.روش استفاده از پیچ و محدودیت های آن 

 .روش استفاده از فنر ها و محدودیت های آن را در اعاده فضا بشناسد 

 .روش استفاده از االستیک ها و محدودیت های آن را در اعاده فضا بشناسد 

 و مفهوم قرارگیری در گروه  ی )در قوس دندانی(ویژگی های فرد"Space Supervision" .را بداند 

 حل کلینیکی پروتکل انجام مراSpace Supervision .را بشناسد 

  ویژگی های قوس دندانی در فرد که باعث قرارگیری او در گروه"Serial Extraction" را بداند. می شود 

  پروتکل انجام مراحل کلینیکیSerial Extraction .را بشناسد 

  مزایا و معایبSerial Extraction .را بداند 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  آموزشی:روش 

 در بحث الش در جهت درگیر نمودن دانشجویانسخنرانی و ت

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

 نحوه ارزشیابی:

 یابی پایان ترمسواالت چهار گزینه ای در ارزش

 

 نمره برای اين مبحث:

 سوالشش 

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 تعداد پاسخ های صحیح در ارزشیابی پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالید های ارایه شده در کالس 

 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

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

 

  حوه ارتباط با استاد:ن

 E-mail: gueramya@tums.ac.ir 
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