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 بسمه تعالي           

ن طرح ردس  طرح ردس آانتومی و مورفولوژی دندا
 

                                                           پایینمولرهای  :موضوع درس

                                                               پروتز های دندانی :گروه آموزشی

                                                            محیا حسن زاده :رسمد

 پایین و مولر سوم پایین مولر دوم و پایین آشنایی با آناتومی مولر اول  :هدف کلی

                                                                                                                                                                                                          

  :اهداف ویژه

 ، لینگوال، مزیال، دیستال و اکلوزالاز نمای باکال بررسی و آشنایی با ویژگی های مولر اول پایین

 ، لینگوال، مزیال، دیستال و اکلوزالاز نمای باکالپایین  مولر دوم بررسی و آشنایی با ویژگی های 

 ، لینگوال، مزیال، دیستال و اکلوزالاز نمای باکال مولر سوم پایینبررسی و آشنایی با ویژگی های 

                                                                                                 

  :مجازی  روش آموزشی

 پاورپوینت صدا گذاری شده

  :درسیستم نوید  ...و  محتوا و تکلیف

 مولتی مدیا ۱   :دکه در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 عدد۱   :که در سامانه قرار داده می شود تعداد تکالیفی -

 از زمان قرار دهی در سامانه یک ماه  :زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف -

 

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

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

عنوان)خود آزمون/ کالس 

مجازی/اتاق بحث/ 

 گفتگوی همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نمره این جلسه مربوط به تکلیف بارگذاری شده میباشد ٪۲۰ نحوه ارزشیابی: 

  :نحوه ارتباط با استاد

 ابزاز گفتگو در نوید

Mahya_hasanzade@yahoo.com 

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

 wheelerمراجعه به کتاب اناتومی و مورفولوژی دکتر بهناز و 

 در ایتم قبل ذکر شدهو مواردی که 

 

 


