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 بسمه تعالي           

ن طرح ردس  آانتومی و مورفولوژی دندا
 

 آشنایی با اصطالحات مورفولوژی دندان، سیستم های نام گذاری :موضوع درس

                                                                  پروتزهای دندانی :گروه آموزشی

 حمید جاللیدکتر  :رسمد

 :هدف کلی

 سیستم های نام گذاری ایی با اصطالحات مورفولوژی دندان وآشنمعرفی و  

                                                                                                                                                                                                          

 :اهداف ویژه

 :می رود بتوانددر پایان این جلسه از فراگیر انتظار 

 سیستم های نام گذاری دندانها بداند -

 با اناتومی سطح خارجی و داخلی دندان به صورت کلی  اشنا شود -

 اصطالحات  مربوط به سطوح و ریج ها  را بداند  -

 با الین انگل  و پوینت انگل دندان اشنا شود -

 ارتباط دندان ها با هم و با فک را بداند -

                                                                                          

 غیرهمزمان با استفاده از سامانه نوید :مجازی  روش آموزشی

 :درسیستم نوید  ...و  محتوا و تکلیف 

                                                                        شده گذارییک فایل پاورپوینت صدا  :دکه در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

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

 روز 21 تا 14 :زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف -

 

، برای آموزش همزمان استفاده می کنید، نام بستر ...(مانند اسکای روم، زوم و )غیر دانشگاه/درصورتی که از بسترهای آنالین دانشگاه -

 :و نحوه اطالع رسانی جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید
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 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ کالس 

مجازی/اتاق بحث/ 

 گفتگوی همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 : نحوه ارزشیابی

  .به این جلسه در آزمون پایانی کسب می شودکل نمره مربوط 

 .عدم ارسال پاسخ تکلیف در مهلت مقرر منجر به کسر نیم نمره می گردد

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 از طریق نوید

 .نماییددر صورتی که روشی برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

 اول فصل Wheelerآناتومی مورفولوژی  کتاب


