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 اهداف کلی:

 انتظار می رود  در پایان این دوره دانشجو بتواند:

 مورفولوژی تاج و ریشه دندان های مختلف را بشناسد. .1

 دندان های مختلف را توضیح دهد. کیتومناآ اتیجزئ .2

  .را بداندوژن دندان ها با یکدیگر نحوه اکل .3

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

 با آناتومی دندان های شیری آشنا باشد. .5

 دندان های مختلف را بر روی گچ بتراشد.  .6

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

 

    اهداف اختصاصی:

 :حیطه شناختی  

 این دوره باید بتواند: دانشجو در پایان 

 1.اصطالحات آناتومیک در حوزه دندان را تعریف کند . 

 2.جزئیات آناتومیک دندان های مختلف را توضیح دهد . 

 3.دندان های مختلف را از هم تشخیص دهد . 

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

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

 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

 

 :حیطه عاطفی 

 

 

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

 در انتها آورده شده است.

 

  روش های تدریس:
 صداگذاری شده در سیستم نوید   power pointازسخنرانی با استفاده 

 تراش دندان بر روی گچ توسط استاد فیلم نمایش

 

 وظایف دانشجو:

 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 و مانت شده در آرتیکوالتور

 

 وظایف استاد:
 بارگذاری فایل های آموزشی در سیستم نوید 

 حضور به موقع در کالس ها 

  تراش دندان ها بر روی گچنحوه نمایش 

 بررسی دندان های تراشیده شده توسط دانشجویان 

  امتحان عملی در جلسات ذکر شدهگرفتن 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:
 گرفتن امتحان عملی در جلسات تعیین شده

 گرفتن امتحان تئوری در تاریخ تعیین شده

 

  مقررات:

  فایل های بارگذاری شده را مشاهده نمایدکلیه دانشجویان باید در. 

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

  نشان داده شودنقاشی از دندان درس داده شده  بایددر هر جلسه. 

  حضور در جلسات امتحان عملی ضروری است. 

  داده شود تحویلسری کامل دندان های تراشیده شده و مانت شده روی آرتیکوالتور  بایددر جلسه آخر. 



 

 حد مجاز غیبت:
 مقررات آموزشی دانشکدهطبق 

 

  قوانین نمره دهی:

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

 کارهای عملی عبارتند از:

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

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

  :نمره 2نقاشی در پنج نما از دندان های مختلف 
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