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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

  2ارتودنسی نظری  طرح ردس
 

                                                            ( SpaceSupervision,SR,SM,Serial extraction) نوجوانان و کودکان در دندانی مشکالت درمان و اتیولوژی    موضوع درس:

                                                                  ارتودنسی   گروه آموزشي:

                                                                  دکتر الهیار گرامی  رس:مد

 هدف کلي:

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

                                                                                                                                                                                                                                                                                                       

 اهداف ویژه:

 می رود دانشجویان در انتهای جلسه بتوانند: انتظار

 را بداند. "اعاده فضا"ویژگی های فرد و مفهوم قرارگیری در گروه  -1

 عالیم کلینیکی با توجه به محل دندان شیری از دست رفته را بداند. -2

 آن را در اعاده فضا بشناسد.روش استفاده از پیچ و محدودیت های  -3

 روش استفاده از فنر ها و محدودیت های آن را در اعاده فضا بشناسد. -4

 روش استفاده از االستیک ها و محدودیت های آن را در اعاده فضا بشناسد. -5

 را بداند. "Space Supervision"ویژگی های فردی )در قوس دندانی( و مفهوم قرارگیری در گروه  -6

 را بشناسد. Space Supervisionمراحل کلینیکی پروتکل انجام  -7

 می شود را بداند. "Serial Extraction"ویژگی های قوس دندانی در فرد که باعث قرارگیری او در گروه  -8

 را بشناسد. Sial Extractionپروتکل انجام مراحل کلینیکی  -9

                                                                                                را بداند. Serial Extractionمزایا و معایب  -10

 :مجازی  وش آموزشير

 استفاده از نوید

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف 

                                                                                 پاورپوینت صداگذاری شده 2 د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

    تکلیف 2که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 یک هفته ارسال پاسخ به تکالیف:زمان تقریبی برای مهلت  -
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درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
 خیر   بلی   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 نمره هر جلسه مربوط به تکلیف مجازی و الباقی نمره آن جلسه مربوط به آزمون پایانی  2/0

  

  :نحوه ارتباط با استاد

gueramya@tums.ac.ir 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 
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