
 1 

 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 79-79 اول:* نیمسال تحصیلی                                ترمیمی *گروه آموزشی:                                دندانپزشکی:  دانشکده* 

                324414    کد درس:*                                                       ومی مورفولوژیآنات عنوان درس: *

                                            دندانپزشکی  رشته تحصیلی : *                                                                          دکترا     مقطع : *

 برگزاری     پری کلینیک  محل*                                   چهارشنبه-دوشنبه   زمان برگزاری:  *

                                             

                                                           ندارد یا هم نیاز:  پیش نیاز*                       کارگاهینوع واحد:   *                                    1:  تعداد واحد* 

                                   14  تعداد جلسات:  *

                                                  نفر9   تعداد فراگیران: *

 دکتر فاطمه یازرلو ، یریکشم نیدکتر نازن ،طاووس کردافشاریدکتر مدرسین: نام 

 ، چهارشنبهدوشنبهروزهای تماس با مسئول درس:                فاطمه یازرلودکتر    مسوول درس: نام 

 41002921 تلفن:                                               یمیبخش ترم ،یدانشکده دندانپزشک   آدرس دفتر: 

 yazarloof@yahoo.com :پست الکترونیک

 با آناتومی و مورفولوژی دندانهای دائمی یعملتئوری و  یآشنائ: هدف کلی درس

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 ینولوژیترم ها،دنداننامگذاری  و یطبقه بند ،کلیات یمعرف -2

 دندان سانترال فک باالبا  ییآشنا -1

 رال فک باالبا دندان لت ییآشنا -4

 فک باال نیبا دندان کان ییآشنا-3

 با دندان پره مولر اول فک باال ییآشنا -0

 نیبا دندان پره مولر دوم فک باال و تمر ییآشنا -6

 با دندان مولر اول فک باال ییآشنا -9

 نیبا دندان مولر دوم فک باال و تمر ییآشنا -9

 نییبا دندان سانترال فک پا ییآشنا -7

 نییبا دندان لترال فک پا ییآشنا -22

 نییفک پا نیبا دندان کان ییآشنا -22

 نییبا دندان پره مولر اول فک پا ییآشنا -21

 نییبا دندان پره مولر دوم فک پا ییآشنا -24

 نییبا دندان مولر اول فک پا ییآشنا -23

 نییبا دندان مولر دوم فک پا ییآشنا -20

 

 

 

 

توسط دانشجو در طول  یده شدهتراش کنفرانس ویا تراش مدل ، دندانهایال و منظم در کالس ، حضور فع نحوه ارزشیابی دانشجو:

 ترم انیپا یعمل تئوری و و میان ترم تئوری و امتحان ،ترم
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 ..% نمره کل50معادل .. نمره02(:......الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 .% نمره کل50معادل ... ...نمره10.............ب( پایان ترم  :

 :آزمونشیوه ج( 

 تستی / تشریحی                    کتبی :ن ترم میا

 تستی / تشریحی                  عملی  , کتبی :پایان ترم  

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  ترم به منزله  نمره صفر وآموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان  23بر اساس ماده 

 گردد. یدانشکده اعالم نظر م ینامه آموزش نییآ نیمطابق قوان بتهایغ خواهد شد .

 است. یحضور به موقع و قبل از استاد در کالس و توجه کامل به مباحث ارائه شده در کالس ضرور -

 است. یخاموش نگهداشتن تلفن همراه ضرور -

   یف و تکالیف دانشجو:وظا

 .دینما تیرا به طور کامل رعا یآداب، اخالق و شئونات اسالم -

 کالس حضور منظم ، فعال و مستمر داشته باشد.  یآموزش طیدر مح -

 پاسخ دهد. سیتدر نیبه سواالت طرح شده در ح -

 مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد. یدر بحثها -

 

 امتحان تئوری 4/79* تاریخ امتحان میان ترم:    /

 امتحان تئوری 4/79/   تاریخ امتحان پایان ترم: *

 امتحان عملی  4/79/                                            

  * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 ت. حضور فعال در کالس و مشارکت در پرسش و پاسخ از اهمیت برخوردار اس 

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

 آخر شیرای، وکتاب آناتومی و مورفولوژی دکتر حسن بهناز :یمنابع اصل

 

 نترنتیجستجو در ا: برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف

 

 ساعت

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

ری یادگی

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

1 3/7/89 

 

13:31-13:31 

 و یطبقه بند ،کلیات یمعرف

 ینولوژیترم ها،دنداننامگذاری 

 پاورپوینت  تئوری 

2 9/7/89 9:31-11:31 

 

-پرسش و پاسخ یو عمل یتئور دندان سانترال فک باالبا  ییآشنا

 اندتراش دنتمرین 
 فیلم -نتیپاورپو

3 11/7/89 دندان لترال با  ییآشنا ، تمرین 13:31-13:31 

 فک باال

-پرسش و پاسخ یعملتئوری،

 اندتراش دنتمرین 
 فیلم- نتیپاورپو

4 11/7/89  -پرسش و پاسخ یعملتمرین و تحویل دندانهای سنترال  9:31-11:31 
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 اندتراش دنتمرین  و لترال فک باال 

1 17/7/89 

 

-پرسش و پاسخ یو عمل یرتئو دندان کانین فک باالبا  ییآشنا 13:31-13:31

 اندتراش دنتمرین 
 فیلم- نتیپاورپو

-پرسش و پاسخ یعمل تمرین 9:31-11:31 22/7/89 3

 اندتراش دنتمرین 
 

دندان پره مولر اول فک با  ییآشنا 13:31-13:31 24/7/89 7

 باال

-پرسش و پاسخ یو عمل یتئور

 اندتراش دنتمرین 
 فیلم- نتیپاورپو

دندان پره مولر دوم با  ییآشنا 9:31-11:31 28/7/89 9

 فک باال و تمرین

-پرسش و پاسخ یو عمل یتئور

 تراش دنانتمرین 
 فیلم- نتیپاورپو

-پرسش و پاسخ یعمل تمرین 13:31-13:31 1/9/89 8

 اندتراش دنتمرین 
 

-پرسش و پاسخ یعملتئوری و  ن مولر اول باالاآشنایی با دند 9:31-11:31 2/9/89 11

 اندنتراش دتمرین 
 لمیف-نتیپاورپو

-پرسش و پاسخ یعمل تمرین 13:3113:31 9/9/89 11

 تراش دنانتمرین 
 

12 13/9/89 

 

9:31-11:31 مولر دوم باال و  دندانبا  ییآشنا 

 تمرین

-پرسش و پاسخ یو عمل یتئور

 اندتراش دنتمرین 
 لمیف-نتیپاورپو

13 21/9/89 9:31-11:31 

 

سنترال فک دندان با  ییآشنا

 پایین

-پرسش و پاسخ یو عمل یتئور

 اندتراش دنتمرین 
 لمیف-نتیپاورپو

14 22/9/89 13:31-13:31 

 

تحویل دندان سنترال پایین و 

 ارائه دندان لترال فک پایین

-پرسش و پاسخ یو عمل یتئور

 اندتراش دنتمرین 
 لمیف-نتیپاورپو

11 27/9/89 9:31-11:31 

 

-پرسش و پاسخ یعملتئوری و آشنایی با دندان کانین فک پایین

 اندتراش دنتمرین 
 لمیف-نتیپاورپو

13 28/9/89 13:31-13:31 

 

آشنایی با دندنان پره مولراول 

 پایین

-پرسش و پاسخ یو عمل یتئور

 اندتراش دنتمرین 
 فیلم- نتیپاورپو

17 4/8/89 9:31-11:31 

 

-پرسش و پاسخ عملی تمرین

 اندتراش دنتمرین 
 

19 3/8/89 13:31-13:31 

 

دندان پره مولر دوم با  ییشناآ

 فک پایین

-پرسش و پاسخ یو عمل یتئور

 اندتراش دنتمرین 
 فیلم- نتیپاورپو

18 11/8/89 9:31-11:31 

 

-پرسش و پاسخ عملی تمرین

 اندتراش دنتمرین 
 

21 13/8/89 13:31-13:31 

 

   یعمل تمرین

21 19/8/89 

 

9:31-11:31 

 

-پرسش و پاسخ عملیئوری و ت آشنایی با دندنان مولر اول پایین

 اندتراش دنتمرین 
 فیلم- نتیپاورپو

22 21/8/89 13:31-13:31 

 

-پرسش و پاسخ عملی تمرین

 تراش دنانتمرین 
 

-پرسش و پاسخ عملیتئوری و  آشنایی با دندان مولر دوم پایین 9:31-11:31 21/8/89 23

 اندتراش دنتمرین 
– تنیپاورپو

 فیلم
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24 27/8/89 13:31-13:31 

 

  تمرین تراش دندان عملی تمرین

 


