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 پن بایتاو طرح درمان مال اکلوژن  تشخیص پیشگیری، موضوع درس:

 ارتدنسی گروه آموزشی:

 دکتر سپیده عرب مدرس:

 هدف كلی: 

دندانی و اسکلتی در کودکان را توضیح اپن بایت درمان  واز اپن بایت دنتوآلوئوالر را بشناسد، و روشهای پشگیری  بتواند انواع اپن بایتدانشجو 

 .دهد
 

  اهداف ويژه:

  بتواند اپن بایت دنتال را از اپن بایت اسکلتال تشخیص دهددانشجو . 

  ر مکیدن انگشت بر ساختار های دهان را توضیح دهد.اثدانشجو بتواند 

 کیدن انگشت را بعنوان مهم ترین عامل اپن بایت دندانی توضیح دهد.مبتواند پروتکل درمان عادت  دانشجو 

  بتواند جهت درمان اپن بایت دنتال در کوکان طرح پالک و طرح درمان دهد.دانشجو 

 .دانشجو بتواند جهت درمان اپن بایت اسکلتال در کوکان طرح پالک و طرح درمان دهد 
 

 تعداد جلسات:

 جلسه 1
 

 روش آموزشی:
 LECTURE 

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خیر 

 

 نحوه ارزشیابی:
 گزینه ای( 4امتحان پایان ترم )سواالت 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 1.25
 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره پایان ترم

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 Proffit WR, Fields HW, Sarver DM. Contemporary orthodontics. St Louis: Mosby; 2013.Chap 5,13 

 

 منابع برای مطالعه بیشتر:
 

 

 نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: arabs@razi.tums.ac.ir 
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