
 آناتومی و مورفولوژی دندان طرح درس

 پایین دومدندان پره مولر  موضوع درس:

 های دندانیپروتز گروه آموزشی:

 دکتر فرید مدرس:

 هدف كلی: 

  پایین دومشناخت آناتومی و مورفولوژی دندان پره مولر 

  نپایی دومآشنایی با تراش دندان پره مولر 

 

 اهداف ويژه:

 :بتواندباید دانشجو 

  پایین را شرح دهد. دومجزئیات آناتومیک دندان پره مولر 

 پایین چپ و راست را از هم تشخیص دهد. دوم دندان پره مولر 

 .دندان را از گچ تراش دهد 

 .نماهای مختلف از دندان را نقاشی کند 

 

  تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

 روش آموزشی:
 power point سخنرانی همراه با نمایش

 

  :دانشگاه استفاده از سامانه مجازی
 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:
 دوره آخر تئوری امتحان

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره  5/1

 

 نحوه محاسبه نمره كل:
 ترمامتحان نهایی پایان 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 6فصل  .شفق رجی، دکتر ادندان . دکتر حسن بهناز یو مورفولوژ یآناتوم 

 Wheeler’s dental anatomy, physiology and occlusion. S. Nelson, M.Ash. 10th ed. 2008. Chapter 10 
 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

--- 

 



  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: f.farid@yahoo.com 

mailto:f.farid@yahoo.com
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