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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 یآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 :درساطالعات 

 1399-1400دوم : نیم سال                                              گروه پروتزهای دندانی  :گروه آموزشی ارایه دهنده درس

 آناتومی و مورفولوژی دندان :درس عنوان

  :کد درس

 :کارگاهی:                 عملی             *:    عملی-نظری:               نظری           ۳      :1واحدو تعداد نوع 

 دکتر فرزانه فرید: نام مسؤول درس

 : مدرسان /مدرس

 دکتر فرید
 .دکتر جاللی

 دکترنیاکان 
 دکتر حسن زاده

 غضنفریدکتر 
 دکتر مرشدی

       دکتر مهاجری

 -: زمانهم /نیازپیش

 دکترای عمومی :تحصیلیو مقطع رشته 

 

 

                                                           

 (واحد عملی 1واحد نظری،  2: مثال. )واحدهاي مصوبعملي به تفكیك تعداد  -نظرينظري، عملي و یا : مشتمل بر 1
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 :درس مسؤول اطالعات

 استادیار :رتبه علمی

 پروتزهای دندانی :رشته تخصصی

 گروه پروتزهای دندانی. دانشکده دندانپزشکی :محل کار

 09123113733 :تلفن تماس

  f.farid@yahoo.com :الکترونیکپست نشانی 

mailto:f.farid@yahoo.com
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  : درس یکل فیتوص

ن ها آشنا می با خصوصیات آناتومیک دندادانشجو در طی این دوره . این درس به عنوان الفبای دندانپزشکی تلقی می شود

 .شود و برای بازسازی آنها آموزش می بیند

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

 :ریفراگ که رودیم انتظار درس نیا انیپا از سپ

 :انتظار می رود  در پایان این دوره دانشجو بتواند

 .تاج و ریشه دندان های مختلف را بشناسدمورفولوژی  .1

 .دندان های مختلف را توضیح دهد کیتومناآ اتیجزئ .2

 . نحوه اکلوژن دندان ها با یکدیگر را بداند .3

 .انواع آنومالی در شکل، تعداد، اندازه، ساختمان و رنگ دندان ها را بشناسد .4

 .با آناتومی دندان های شیری آشنا باشد .5

 . روی گچ بتراشددندان های مختلف را بر  .6

 .بتواند دندان های مختلف را در پنج نمای متفاوت بکشد .7

  :حیطه شناختی

 :دانشجو در پایان این دوره باید بتواند

 .اصطالحات آناتومیک در حوزه دندان را تعریف کند. 1

 .جزئیات آناتومیک دندان های مختلف را توضیح دهد. 2

 .دندان های مختلف را از هم تشخیص دهد. 3

 .دندان های چپ و راست هر فک را از هم تشخیص دهد. 4

 .با مورفولوژی دندان های شیری آشنا باشد. 5

 

 :حیطه رفتاری

 :در پایان این دوره دانشجو باید بتواند

 .دندان های مختلف را از گچ بتراشد .1

 .دندان های مختلف را از نماهای مختلف نقاشی کند .2
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 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی
 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

 نمایش تراش دندان ها بصورت فیلم : (ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

 دمونستریشن

 عملکرد دانشجویان بررسي 

 رویکرد ترکیبی

 رود.های زیرمجموعه رویکردهای آموزشي مجازی و حضوری، به كار ميتركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 :درس میتقو

تکالیف  /یادگیری یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 Power point  دكتر جاللي

presentation 

آشنایي با اصطالحات مورفولوژی 

 دندان، سیستم های نام گذاری
1 

 Power point  دكتر جاللي

presentation 
آشنایي با اصطالحات مورفولوژی 

 دندان، سیستم های نام گذاری
2 

 دكتر غضنفری
 Power point تراش دندان سانترال باال

presentation 
الترال معرفي دندان سانترال و 

 باال

3 

 دكتر مرشدی
 Power point تراش دندان الترال پایین

presentation 
معرفي دندان سانترال و الترال 

 پایین

4 

 دكتر نیاكان
 Power point تراش دندان كانین باال

presentation 
معرفي دندان های كانین باال و 

 پایین

5 

 Power point تراش دندان پره مولر اول باال دكتر حسن زاده

presentation 
 6 معرفي دندان های پره مولر باال

 دكتر فرید
تراش دندان پره مولر اول و دوم 

 پایین

Power point 

presentation 
معرفي دندان های پره مولر 

 پایین
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 Power point تراش دندان مولر اول باال دكتر نیاكان

presentation 
 8 معرفي دندان های مولر باال

 Power point تراش دندان مولر اول پایین دكتر حسن زاده

presentation 
 9 معرفي دندان های مولر پایین

 Power point  دكتر مهاجری

presentation 
 10 معرفي دندان های شیری

 Power point  دكترغضنفری

presentation 
 11 اكلوژن

 Power point  دكتر مهاجری

presentation 
 12 دندانيآنومالي های 

 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 مشاهده فایل های بارگذاری شده در سیستم نوید
 انجام تکالیف بارگذاری شده در سیستم نوید
 حضور به موقع و موثر در جلسات عملی

 تراش دندان های درس داده شده در هر جلسه
 نقاشی دندان های درس داده شده

 تحویل دندان های تراشیده شده از گچ 
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 : دانشجو یابیارز روش

 .می باشد (نمره 20)عملی  کارهایو  (نمره 20)نمرات امتحان تئوری در آخر دوره متوسطین دوره کارگاهی است و نمره نهایی ا

 :کارهای عملی عبارتند از

  نمره 12امتحان عملی و دندان های تراش داده شده در جلسات مختلف 

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

 نمره 2: نقاشی در پنج نما از دندان های مختلف 

 

 . :منابع

 :کتب( الف      

1. Wheeler’s dental anatomy, physiology and occlusion. 10th ed. 2014. 

 آناتومي و مورفولوژی دندان. دكتر حسن بهناز و دكتر ایرج شفق .2

 

 فیلم ها و پاورپوینت های بارگذاری شده در نوید :یمحتوای الکترونیک( ج      
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