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پیشگفتار استاد

به نام خداوند جان و خرد

با توجه به اهمیت هدگیر در درمانهای ارتودنسی و به ویژه جهت تاثیر آن بر رشد و تغییر جهت رشدی فک 
باال و همچنین حرکات دندانی، ضرورت آشنایی بیشتر و تخصصی تر دستیاران و همکاران عزیز با عملکرد 
و بیومکانیک دستگاه هدگیر امری اجتناب ناپذیر است. به این دلیل و با عنایت به پراکندگی پژوهش های 
انجام شده در خصوص چگونگی کاربرد و عملکرد این دستگاه در کتب ارتودنسی و مقاالت منتشر شده بر 
آن شدیم تا با تدوین و گردآوری مطالب علمی مورد نیاز در استفاده بهتر از این وسیله کمکی هرچند ناچیز 

به دانش پژوهان ارجمند کرده باشیم. 

با وجود امکان استفاده از مینی اسکرو در حرکات دندانی و کاربرد آن در حفظ انکوریج دندانی و فکی، 
هنوز هم بهره گیری از هدگیر در درمان های رشدی فک در نوجوانان نیازمند تغییر الگوی رشدی و حرکات 

دندانی از جایگاهی ویژه برخوردار است. 

کتاب حاضر که حاصل تالش مستمر دو تن از همکاران ارجمند رشته ارتودنسی می باشد دارای فصولی 
است که بی تردید پاسخ گوی نیازهای علمی دستیاران و همکاران در این زمینه خواهد بود. تصاویر، جداول و 
نمودارها عمدتا حاصل ابتکار نویسندگان بوده و نهایت سعی در عدم استفاده بصورت کپی برداری از تصاویر 
و نمودارهای منتشر شده در کتب و مقاالت بعمل آمده است. اینجانب به سهم خود از نویسندگان این 

مجموعه تشکر نموده و از درگاه حق تعالی سالمتی و موفقیت بیشتر آنها را مسألت می نمایم.

دکتر حمیدرضا پاکشیر
استاد گروه ارتودنسی دانشگاه علوم پزشکی شیراز


