
 

 طرح دوره

 

  نام درس:

 آناتومی و مورفولوژی دندان

 

 نحوه ارائه درس: 
 کارگاهی

 

 تعداد واحد:

 کارگاهی واحد دو

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 پروتزهای دندانی

 

 مسئول درس:
       E-mail: f.farid@yahoo.com فریددکتر 

 

 پیش نیاز:

--- 

 

 اهداف کلی:

 پایان این دوره دانشجو بتواند:در  انتظار می رود

 .مورفولوژی تاج و ریشه دندان های مختلف را بشناسد 

  های مختلف را توضیح دهد.جزئیات آناتومیک دندان 

 .نحوه اکلوژن دندان ها با یکدیگر را بداند 

 .انواع آنومالی در شکل، تعداد، اندازه، ساختمان و رنگ دندان ها را بشناسد 

 دندان های شیری آشنا باشد. با آناتومی 

 .دندان های مختلف را بر روی گچ بتراشد 

  بکشد.بتواند دندان های مختلف را در پنج نمای متفاوت 

 

 اهداف اختصاصی:

 

 :حیطه شناختی 

 دانشجو در پایان این دوره باید بتواند:

o .اصطالحات آناتومیک در حوزه دندان را تعریف کند 

o .جزئیات آناتومیک دندان های مختلف را توضیح دهد 

o .دندان های مختلف را از هم تشخیص دهد 

o .دندان های چپ و راست هر فک را از هم تشخیص دهد 

o  مورفولوژی دندان های شیری آشنا باشد.با 
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 :حیطه رفتاری 

 در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

o .دندان های مختلف را از گچ بتراشد 

o .دندان های مختلف را از نماهای مختلف نقاشی کند 

 

 :حیطه عاطفی 

 

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 

 تاریخ نام استاد رفرنس سرفصل دروس جلسه

 2و  1
آشنایی با اصطالحات آناتومی مورفولوژی دندان ها 

 و سیستم نامگذاری دندان ها

 آناتومی و فیزیولوژی دندان ها، قوس های دندانی

دکتر بهناز 2و  1فصل   

ویلر 4و  1فصل   
 بهمن 23 دکتر جاللی

 سانترال ماگزیال 3
 دکتر بهناز 3فصل 

 ویلر 6فصل 
 بهمن 28 جاللیدکتر 

 لترال ماگزیال 4
 دکتر بهناز 3فصل 

 ویلر 6فصل 
 بهمن 30 دکتر جاللی

 سانترال و لترال مندیبل 5
 دکتر بهناز 3فصل 

 ویلر 7فصل 
 اسفند 7 دکتر جاللی

 کانین ماگزیال و مندیبل 6
 دکتر بهناز 4فصل 

 ویلر 8فصل 
 اسفند 14 دکتر نیاکان

 پرمولر اول و دوم ماگزیال 7
 دکتر بهناز 5فصل 

 ویلر 9فصل 
 اسفند 21 دکتر نیاکان

 پرمولر اول مندیبل 8
 دکتر بهناز 6فصل 

 ویلر 10فصل 
 فروردین 20 دکتر فرید

 پرمولر دوم مندیبل 9
 دکتر بهناز 6فصل 

 ویلر 10فصل 
 فروردین 27 دکتر فرید

 مولرهای ماگزیال 10
 دکتر بهناز 7فصل 

 ویلر 11فصل 
 اردیبهشت 3 دکتر نیاکان

 اردیبهشت 10 دکتر فرید دکتر بهناز 11فصل  آشنایی با آنومالی های دندانی 11

 مولرهای مندیبل 12
 دکتر بهناز 8فصل 

ویلر 12فصل   
 اردیبهشت 17 دکتر نیاکان

ویلر 16فصل  اکلوژن 13  اردیبهشت 24 دکتر جاللی 

 دندان های شیری 14
 دکتر بهناز 10فصل 

ویلر 3فصل   
 اردیبهشت 31 فریددکتر 

 



 

 روش های تدریس:

 سخنرانی با استفاده ازpower point  

 نمایش تراش دندان بر روی گچ توسط استاد 

 

  وظایف دانشجو:

 حضور به موقع و موثر در جلسات تئوری و عملی 

 تراش دندان های درس داده شده در هر جلسه 

 نقاشی دندان های درس داده شده 

  شده از گچ و مانت شده در آرتیکوالتورتحویل دندان های تراشیده 

 

 وظایف استاد: 

 حضور به موقع در کالس ها 

 نمایش نحوه تراش دندان ها بر روی گچ 

 بررسی دندان های تراشیده شده توسط دانشجویان 

 گرفتن امتحان عملی در جلسات ذکر شده 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 گرفتن امتحان عملی در جلسات تعیین شده 

  امتحان تئوری در تاریخ تعیین شدهگرفتن 

 

 مقررات:
 .دانشجویان باید در کلیه جلسات تئوری حضور یابند 

 .دانشجویان باید دندان های تراشیده شده خود را برای ارزیابی به اساتید نشان دهند 

 .در هر جلسه باید نقاشی از دندان درس داده شده نشان داده شود 

  ی است.حضور در جلسات امتحان عملی ضرور 

 .در جلسه آخر باید سری کامل دندان های تراشیده شده و مانت شده روی آرتیکوالتور تحویل داده شود 

 

 حد مجاز غیبت:

 طبق مقررات آموزشی دانشکده

 

 قوانین نمره دهی:
 ( می باشد. 20نمره( و کارهای عملی ) 20این دوره کارگاهی است و نمره نهایی متوسط نمرات امتحان تئوری در آخر دوره )نمره 

 کارهای عملی عبارتند از:

o  نمره 12نمره در مجموع  4چهار امتحان عملی که در جلسات معین برگزار می شود: هر امتحان 

o  :نمره 6دندان های تراشیده شده و مانت شده روی آرتیکوالتور 

o  :نمره 2نقاشی در پنج نما از دندان های مختلف 

  تمام، در هر دو قسمت تئوری و عملی ضروری است. اگر در هر کدام از این دو  12نمره قبولی، یعنی برای گذراندن این دوره اخذ حداقل

 کسب شده باشد، دانشجو این واحد را قبول نخواهد شد. 12مورد نمره کمتر از 
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