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   هدف كلی:

 و اصول کلی درمان سندرم های ،  طبقه بندی  تشخیص   اتیولوژی ،  ،  نشانه هاآشنایی با 

                          ا نواع شکاف لب و کام  کرانیوفاسیال و شایع  ناحیه

       

       اهداف ويژه:
 انتظار می رود دانشجو پس از گذراندن این دوره قادر باشد :

 تعریف سندرم را بیان کند. (1

 . شرح دهد را  کرانیوفاسیال جنینی مراحل تکامل  (2

 .را توصیف کند  تکامل کرانیوفاسیالاز سندرم های مربوط به هر مرحله (3

 در تکامل صورت و مورفوژنز  را بیان کند.   homeoboxنقش ژن های  (4

 .تراتوژن ها را تعریف کند  (5

 تراتوژن های موثر بر تکامل دندان ها و صورت را فهرست کند. (6

توضیح را    ( FAS )سندرم الکل جنینی اتیولوژی ، نشانه ها ، تشخیص و مرحله تکامل کرانیوفاسیال مرتبط با  (7

 .دهد 

  Craniofacial  Microsomia سندرماتیولوژی ، نشانه ها ، تشخیص و مرحله تکامل کرانیوفاسیال مرتبط با  (8

 .را شرح دهد 

 را بیان کند   Treacher  Collinsسندرم  اتیولوژی ، نشانه ها ، تشخیص و مرحله تکامل کرانیوفاسیال مرتبط با (9

را توضیح   Achondroplasiaسندرم اتیولوژی ، نشانه ها ، تشخیص و مرحله تکامل کرانیوفاسیال مرتبط با  (10

 دهد.

11) Craniosynostosis  .را تعریف کند و تقسیم بندی آن را بیان کند 

 ویژگی های آن ها را توصیف کند.غیر سندرمیک را فهرست کند  و  Craniosynostosisانواع  (12

 را شرح دهد.  Crouzonسندرم نشانه ها ، تشخیص و مرحله تکامل کرانیوفاسیال مرتبط بااتیولوژی ،  (13

 را بیان کند.   Apertسندرم اتیولوژی ، نشانه ها ، تشخیص و مرحله تکامل کرانیوفاسیال مرتبط با (14

 دهد.را توضیح   Pierre Robin  اصول درمانی زنجیره )توالی (اتیولوژی ، نشانه ها ، تشخیص و  (15

 را بیان کند .   Cleidocranial  Dysplasiaاتیولوژی ، نشانه ها ، تشخیص و اصول درمانی  سندرم  (16

 را  فهرست کند .طبقه بندی های رایج شکاف لب و کام و انواع  ، اتیولوژیتعریف ، شیوع ، بروز (17

 مشکالت مرتبط با شکاف لب و کام را شرح دهد. (18

 شکاف لب و کام را توضیح دهد.در درمان بیماران کرانیوفاسیال و بیماران   Team  Approachاهمیت  (19

 ترتیب و زمان بندی مراحل درمان بیماران شکاف لب و کام را بیان کند. (20



 شکاف لب و کام را شرح دهد.درمان های ارتودنسی ضروری در هر یک از مراحل تکاملی بیماران  (21

 را توضیح دهد.  Naso Alveolar Moldingتعریف ، اهمیت و مزایای درمان  (22

 شکاف لب و کام را توصیف کند.مشکالت مرتبط با تکلم ، شنوایی و نقش گفتاردرمانی در بیماران  (23
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  نحوه ارزشیابی:
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          نمره برای اين مبحث:

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

  نمره ( 0.5) انجام تکالیف – آزمون سواالت چهارگزینه ای در پایان ترم
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1) Contemporary  Orthodontics, William R  Proffit , ۶th edition, 2019. 
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 منابع برای مطالعه بیشتر:

 
1) Orthodontics Current  Principles  and  Techniques , LW  Graber , 6th edition, 2017. 

2) Contemporary  Treatment  of  Dentofacial  Deformity , WR Proffit & DM  Sarver , 2003. 
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