
 

 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 فرم طرح در روزانه
 دانپزشکیدن4 : ترم                                    دکتری حرفه ای -رشته و مقطع تحصيلی : دندانپزشکی                      : آناتومی و مورفولوژی دندان عملیو کد درسنام 

           واحد عملی              2اد و نوع واحد ) نظری / عملی ( :تعد                                                                     دانشکده دندانپزشکی محل برگزاری:                                               دومنيمسال اول / دوم / تابستان:

 62363633شماره تماس دانشکده: ندارد                                                                        روس پيش نياز :د

 1طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
 مقدمه موضوع درس: 4:ترم

نایی دانشجویان با مواد و وسایل مورد نياز جهت تراش آش اهداف کلی:

 دندان
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
هدف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر خواهد 

 بود
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حيطه

زمان 

 )دقيقه(

 مقدمه
وسایل و مواد ) موم و گچ ( مورد نیاز  برای تراش با * 

 .آشنا شوددندان 
سخنرانی و  دانش شناختی

demonstration 
 021 لپ تاپ، پروژکتور،اسالید استاد و دانشجو

پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال

 
ین البراتوار ترمیمی همراه با برنامه زمان بندی کار قواناز * 

      دانش شناختی د.آگاه شودر یک جلسه 

      دانش شناختی .بیاموزد*  نحوه رفتار با استاد و پرسنل البراتوار را  

      دانش شناختی * مواد و وسایلی که باید به همراه داشته باشد را بشناسد. 

  صه آموزش:عر تاریخ تنظيم: منابع

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 
 
 
 



 

 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 2طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مو  اا چ باالسانترال تراش دندان موضوع درس:  4:ترم

 التراش دندان سانترآشنایی دانشجویان با  هداف کلی:ا

  ا  مو  اا چ باال
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
د هدف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر خواه

 بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

 باال ترالتراش دندان سان

 ا  مو  اا چ 
دندان سانترال باال را که قبال در ژی * آناتومی و مورفولو

 .شرح دهدصحت  %80با ، کالس نظری توضیح داده شده
 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration  
به همراه فیلم 

برداری و ارایه به 

 دانشجو

 استاد و دانشجو

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
صحت  %70ت گرفتن قلم و تراش دندان را با * نحوه در دس

 د.انجام ده
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او د الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، *  بتوان

سرویکال  وسا، سینگلوم، شیارهای تکاملی، ماملون، ف ،کانتور

  صحت تراش دهد. ٪70الین و ریشه دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
صحت  ٪80تراشده شده را با * اشتباهات موجود در دندان 

      اکادر شناختی دهد. نشان

  عرصه آموزش: تاریخ تنظيم: منابع

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «هماهنگی حرکات، عادی شدنتقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، » حیطه روان حرکتی  -2
 
 



 

 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 6طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مو  اا چ باالرال لتتراش دندان موضوع درس:  4:ترم

 باال التراش دندان لترآشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

 ا  مو  اا چ 
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
از پایان درس قادر خواهد  هدف های رفتاری:فراگير پس

 بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

 باال ترالتراش دندان ل

 ا  مو  اا چ 
دندان لترال باال را که قبال در کالس ژی * آناتومی و مورفولو

 صحت شرح دهد. %80با ، نظری توضیح داده شده
 دانش شناختی

 لم ونمایش فی

demonstration  
به همراه فیلم 

برداری و ارایه به 

 دانشجو

 استاد و دانشجو

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
صحت  %70* نحوه در دست گرفتن قلم و تراش دندان را با 

 انجام دهد.
روانی 

 حرکتی
      لیدتق

 

هایت او *  بتواند الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، 

پیت، فیشور، وسا، سینگلوم، شیارهای تکاملی، ف ،کانتور

  صحت تراش دهد. ٪70سرویکال الین و ریشه دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
ت صح ٪80وجود در دندان تراشده شده را با * اشتباهات م

      ادراک شناختی تشخیص دهد.

  عرصه آموزش: تاریخ تنظيم: منابع

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «رای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدنتقلید، اج» حیطه روان حرکتی  -2
 
 

 



 

 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 4طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
سانترل و لترال پااین ا  مو  تراش دندان موضوع درس:  4:ترم

  اا چ 

تراش دندان سانترال و آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

 پااین  ا  مو  اا چ  اللتر
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 س مطالب )تحليل محتوا(رئو تدریس
هدف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر خواهد 

 بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

تراش دندان سانترال و 

پااین ا  مو  اا  ترالل

 چ 

دندان سانترال و لترال پایین را که ژی * آناتومی و مورفولو

یان صحت ب %80با ، ر کالس نظری توضیح داده شدهقبال د

 د.نمای

 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration  
به همراه فیلم 

برداری و ارایه به 

 دانشجو

 استاد و دانشجو

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
صحت  %70ت گرفتن قلم و تراش دندان را باه در دس* نحو

 د.انجام ده
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او *  بتواند الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، 

سرویکال الین و  وسا، سینگلوم،شیارهای تکاملی، ف ،کانتور

  صحت تراش دهد. ٪70ریشه دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 لمستق

     

 
صحت  ٪80* اشتباهات موجود در دندان تراشده شده را با 

      ادراک شناختی تشخیص دهد.

  عرصه آموزش: تاریخ تنظيم: منابع

 «ارزش ها، درونی شدن ارزش هادریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 



 

 

  مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن» حیطه روان حرکتی  -2
 

طرح درس جلسه 

 5شماره:

عنوان درس: 

آناتومی و 

 لوژی عملیمورفو

تعداد 

 2واحد:

 واحد

رشته تحصیلی: 

 دندانپزشکی
  تراش دندان کانین باال ا  مو  اا چ موضوع درس:  4تر :

تراش اهداف کلی: آشناای دانشجواان با 

 دندان کانین باال ا  مو  اا چ 
 تدوان کننده: چروه ترمیمی چروه آمو شی: ترمیمی

فعالیت های  ن تدراسفعالیت های حی فعالیت های قبل ا  تدراس:

بعد ا  

 تدراس
رئوس مطالب )تحلیل 

 محتوا(

هدف های رفتاری:فراچیر پس ا  

 پااان درس قادر خواهد بود
 طبقه حیطه

نحوه 

 ارائه درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

 مان 

 )دقیقه(

تراش دندان کانین 

 باال ا  مو  اا چ 

* آناتومی و مورفولوژی دندان 

ر ک اس  را ک  بل ا دکانین باال

 %80نظری توضیح داده شده، با 

 .یان نمایدصحت ب

 دانش شناختی

نمایش 

 فیلم و

demonstration  

ب  همراه 

فیلم 

برداری و 

ارای  ب  

 دانشجو

استاد و 

 دانشجو

لپ تاپ، 

پروژکتور،اس اید 

و وسایل و مواد 

مورد نیاز برای 

 تراش دندان

021 

پرسش و 

پاسخ و رفع 

 اشکال تراش

 دندان

 

ست گرفتن بلم و * نحوه در د

صحت  %80تراش دندان را با 

 انجام دهد.

روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

*  بتواند الین انگل، پوینت 

انگل، مارژینال ریج، ریج باکال 

و لینگوال، هایت او کانتور، 

شیارهای تکاملی، ، فوسا، 

سینگلوم، سرویکال الین و ریش  

  ش دهد.صحت ترا ٪70دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید 

و 

اجرای 

 مستقل

     

 

وجود در دندان * اشتلاهات م

صحت  ٪80تراشده شده را با 

 تشخیص دهد.
      ادراک شناختی

  عرصه آمو ش: تاراخ تنظیم: منابع



 

 

 

 

 
 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

جلسه طرح درس 

 6شماره:

عنوان درس: 

آناتومی و 

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 2واحد:

 واحد

رشته تحصیلی: 

 دندانپزشکی
  تراش دندان کانین پااین ا  مو  اا چ موضوع درس:  4تر :

تراش اهداف کلی: آشناای دانشجواان با 

 دندان کانین پااین ا  مو  اا چ 
 یتدوان کننده: چروه ترمیم چروه آمو شی: ترمیمی

فعالیت های  فعالیت های حین تدراس فعالیت های قبل ا  تدراس:

بعد ا  

 تدراس
رئوس مطالب )تحلیل 

 محتوا(

هدف های رفتاری:فراچیر پس ا  

 پااان درس قادر خواهد بود
 طبقه حیطه

نحوه 

 ارائه درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

 مان 

 )دقیقه(

تراش دندان کانین 

 ا چ پااین ا  مو  ا

* آناتومی و مورفولوژی دندان 

ر ک اس کانین پایین را ک  بل ا د

 %80نظری توضیح داده شده، با 

 د.صحت بیان نمای

 دانش شناختی

نمایش 

 فیلم و

demonstration  

ب  همراه 

فیلم 

برداری و 

ارای  ب  

 دانشجو

استاد و 

 دانشجو

لپ تاپ، 

پروژکتور،اس اید 

و وسایل و مواد 

مورد نیاز برای 

 تراش دندان

021 

پرسش و 

پاسخ و رفع 

اشکال تراش 

 دندان

 

ست گرفتن بلم و * نحوه در د

صحت  %80تراش دندان را با 

 د.انجام ده

روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

*  بتواند الین انگل، پوینت 

انگل، مارژینال ریج، ریج باکال 

و لینگوال، هایت او کانتور، 

شیارهای تکاملی، ، فوسا، 

سرویکال الین و ریش  سینگلوم، 

  صحت تراش دهد. ٪70دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید 

و 

اجرای 

 مستقل

     

 

* اشتلاهات موجود در دندان 

صحت  ٪80تراشده شده را با 

 تشخیص دهد.
      ادراک شناختی

  عرصه آمو ش: تاراخ تنظیم: منابع

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «ترکیب، ارزشیابیدانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، » حیطه شناختی -1



 

 

 «تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 
 

 
 سعه آموزش پزشکیمدیریت مرکز مطالعات و تو -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 7طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مو  اا چ باالپرمولر اول تراش دندان موضوع درس:  4:ترم

تراش دندان پرمولر آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

   اا چ  ا  موباالاول 
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
هدف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر 

 خواهد بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 سيلهو -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

تراش دندان پرمولر اول 

  ا  مو  اا چ باال
دندان پرمولر اول باال را که قبال در ژی * آناتومی و مورفولو

 صحت بیان نماید. %80با ، کالس نظری توضیح داده شده
 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration  
به همراه فیلم 

برداری و ارایه به 

 دانشجو

 نشجواستاد و دا

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
صحت  %80* نحوه در دست گرفتن قلم و تراش دندان را با 

 انجام دهد.
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او *  بتواند الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، 

فوسا و شیارهای تکاملی، کاسپ ها، ریج ها،  ،تورکان

  صحت تراش دهد. ٪70دندان را باسرویکال الین و ریشه 

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
* اشتلاهات موجود در دندان 

صحت تشخیص  ٪80تراشده شده را با 

 دهد.
      ادراک شناختی

  عرصه آموزش: تاریخ تنظيم: منابع



 

 

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» شناختیحیطه  -1

 «تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن» حیطه روان حرکتی  -2

 

 
 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -ندانشگاه علوم پزشکی گیال

 روزانه سفرم طرح در

 8طرح درس جلسه شماره: 
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مو  اا چ باالپرمولر دو  تراش دندان موضوع درس:  4:ترم

تراش دندان پرمولر آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

  ا  مو  اا چ باالدو  
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
هدف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر 

 خواهد بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

تراش دندان پرمولر دو  

  ا  مو  اا چ باال
دندان پرمولر دوم باال را که قبال در ژی * آناتومی و مورفولو

 صحت بیان نماید. %80با ، کالس نظری توضیح داده شده
 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration  
به همراه فیلم 

برداری و ارایه به 

 دانشجو

 استاد و دانشجو

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
صحت  %80را با  * نحوه در دست گرفتن قلم و تراش دندان

 انجام دهد.
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او واند الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، *  بت

فوسا و شیارهای تکاملی، کاسپ ها، ریج ها،  ،کانتور

  صحت تراش دهد. ٪70سرویکال الین و ریشه دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
وجود در دندان * اشتلاهات م

صحت تشخیص  ٪80تراشده شده را با 

 دهد.
      ادراک شناختی

  عرصه آموزش: تاریخ تنظيم: منابع



 

 

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «عن، هماهنگی حرکات، عادی شدنتقلید، اجرای مستقل، دقت و سر» حیطه روان حرکتی  -2

 

 
 
 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 9طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
  پرمولر اول پااین ا  مو  اا چ دان تراش دنموضوع درس:  4:ترم

تراش دندان پرمولر آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

 اول پااین ا  مو  اا چ 
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
ی رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر هدف ها

 خواهد بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

تراش دندان پرمولر اول 

 پااین ا  مو  اا چ 
دندان پرمولر اول پایین را که قبال ژی * آناتومی و مورفولو

 د.یان نمایب صحت %80با ، در کالس نظری توضیح داده شده
 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration  
به همراه فیلم 

برداری و ارایه به 

 دانشجو

 استاد و دانشجو

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
صحت  %80ت گرفتن قلم و تراش دندان را با * نحوه در دس

 د.انجام ده
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او *  بتواند الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، 

فوسا و شیارهای تکاملی، کاسپ ها، ریج ها،  ،کانتور

  صحت تراش دهد. ٪70سرویکال الین و ریشه دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
دندان  * اشتلاهات موجود در

صحت تشخیص  ٪80تراشده شده را با 

 دهد.
      ادراک شناختی



 

 

  عرصه آموزش: تاریخ تنظيم: منابع

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن» حیطه روان حرکتی  -2

 

 
 

 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 16طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
  پرمولر دو  پااین ا  مو  اا چ تراش دندان موضوع درس:  4:ترم

تراش دندان پرمولر آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

 دو  پااین ا  مو  اا چ 
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
های بعد از فعاليت 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
هدف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر 

 خواهد بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

تراش دندان پرمولر دو  

 پااین ا  مو  اا چ 

ا که قبال دندان پرمولر دوم پایین رژی * آناتومی و مورفولو

صحت بیان  %80با ، در کالس نظری توضیح داده شده

 نماید.

 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration   به

همراه فیلم برداری و 

 ارایه به دانشجو

 استاد و دانشجو

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 داناشکال تراش دن

 
 %80* نحوه در دست گرفتن قلم و تراش دندان را با 

 صحت اجرا کند.
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او *  بتواند الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، 

فوسا و شیارهای تکاملی، کاسپ ها، ریج ها،  ،کانتور

  صحت تراش دهد. ٪70سرویکال الین و ریشه دندان را با 

روانی 

 یحرکت

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
* اشتلاهات موجود در دندان 

صحت تشخیص  ٪80تراشده شده را با 

 دهد.
      ادراک شناختی



 

 

  عرصه آموزش: تاریخ تنظيم: منابع

 «رزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش هادریافت، واکنش، ا» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن» حیطه روان حرکتی  -2

 
 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 12و11طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  ن درس:عنوا

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مو  اا چ باالمولر اول تراش دندان موضوع درس:  4:ترم

تراش دندان مولر اول آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

  ا  مو  اا چ باال
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :قبل از تدریس فعاليت های
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
هدف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر 

 خواهد بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

تراش دندان مولر اول 

  ا  مو  اا چ باال
دندان مولر اول باال را که قبال در ژی ومی و مورفولو* آنات

 صحت بیان نماید. %80با ، کالس نظری توضیح داده شده
 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration   به

همراه فیلم برداری و 

 ارایه به دانشجو

 استاد و دانشجو

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 نبرای تراش دندا

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
 %80* نحوه در دست گرفتن قلم و تراش دندان را با 

 صحت اجرا نماید.
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او *  بتواند الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، 

فوسا و شیارهای تکاملی، کاسپ ها، ریج ها،  ،کانتور

  صحت تراش دهد. ٪70دان را با سرویکال الین و ریشه دن

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
* اشتلاهات موجود در دندان 

صحت تشخیص  ٪80تراشده شده را با 

 دهد.
      ادراک شناختی

  عرصه آموزش: تاریخ تنظيم: منابع



 

 

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» طه عاطفی )نگرشی و...(حی -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 

 
 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سدر فرم طرح

 14و16طرح درس جلسه شماره: 
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
 ا  مو  اا باالمولر دو   و سو  تراش دندان موضوع درس:  4:ترم

  چ 

تراش دندان مولر  آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

  ا  مو  اا چ باالدو  و سو  
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
هدف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر 

 خواهد بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

ن زما

 )دقيقه(

تراش دندان مولر دو  و 

  ا  مو  اا چ باالسو  

دندان مولر دوم و سوم باال را که ژی * آناتومی و مورفولو

یان صحت ب %80با ، قبال در کالس نظری توضیح داده شده

 د.نمای

 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration  
به همراه فیلم 

برداری و ارایه به 

 دانشجو

 نشجواستاد و دا

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
صحت  %80ت گرفتن قلم و تراش دندان را با * نحوه در دس

 د.اجرا نمای
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او *  بتواند الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، 

فوسا و شیارهای تکاملی، کاسپ ها، ریج ها،  ،نتورکا

  صحت تراش دهد. ٪70سرویکال الین و ریشه دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
* اشتلاهات موجود در دندان 

صحت تشخیص  ٪80تراشده شده را با 

 دهد.
      ادراک شناختی

  عرصه آموزش: تاریخ تنظيم: منابع



 

 

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «دانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیابی» ه شناختیحیط -1

 «تقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی شدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 

 
 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -یالندانشگاه علوم پزشکی گ

 روزانه سفرم طرح در

 13و13طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
  مولر اول پااین ا  مو  اا چ تراش دندان موضوع درس:  4:ترم

تراش دندان مولر اول یی دانشجویان با آشنا اهداف کلی:

 پااین ا  مو  اا چ 
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
هدف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر 

 خواهد بود
نحوه ارائه  بقهط حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

تراش دندان مولر اول 

 پااین ا  مو  اا چ 
دندان مولر اول پایین را که قبال در ژی * آناتومی و مورفولو

 صحت بیان نماید. %80با ، کالس نظری توضیح داده شده
 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration   به

مراه فیلم برداری و ه

 ارایه به دانشجو

 استاد و دانشجو

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
 %80* نحوه در دست گرفتن قلم و تراش دندان را با 

 صحت اجرا نمایسد.
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او ین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، *  بتواند ال

فوسا و شیارهای تکاملی، کاسپ ها، ریج ها،  ،کانتور

  صحت تراش دهد. ٪70سرویکال الین و ریشه دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
* اشتلاهات موجود در دندان 

صحت تشخیص  ٪80تراشده شده را با 

 دهد.
      ادراک شناختی
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 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 17طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی عملی

تعداد 

 واحد 2واحد:

 رشته تحصيلی:

 دندانپزشکی
ولر دو   و سو  پااین ا  مو  متراش دندان موضوع درس:  4:ترم

  اا چ 

تراش دندان مولر  آشنایی دانشجویان با  اهداف کلی:

 دو  و سو  پااین ا  مو  اا چ 
 ترميمیگروه  تدوین کننده: ترميمی گروه آموزشی:

 فعاليت های حين تدریس :فعاليت های قبل از تدریس
فعاليت های بعد از 

 رئوس مطالب )تحليل محتوا( تدریس
دف های رفتاری:فراگير پس از پایان درس قادر ه

 خواهد بود
نحوه ارائه  طبقه حيطه

 درس
 وسيله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقيقه(

تراش دندان مولر دو  و 

سو  پااین ا  مو  اا 

 چ 

دندان مولر دوم و سوم پایین را که ژی * آناتومی و مورفولو

صحت بیان  %80با ، هقبال در کالس نظری توضیح داده شد

 نماید.

 دانش شناختی

 نمایش فیلم و

demonstration  
به همراه فیلم 

برداری و ارایه به 

 دانشجو

 استاد و دانشجو

لپ تاپ، پروژکتور،اسالید 

و وسایل و مواد مورد نیاز 

 برای تراش دندان

021 
پرسش و پاسخ و رفع 

 اشکال تراش دندان

 
صحت  %80دندان را با  * نحوه در دست گرفتن قلم و تراش

 اجرا نماید.
روانی 

 حرکتی
      تقلید

 

هایت او *  بتواند الین انگل، پوینت انگل، مارژینال ریج، 

فوسا و شیارهای تکاملی، کاسپ ها، ریج ها،  ،کانتور

  صحت تراش دهد. ٪70سرویکال الین و ریشه دندان را با 

روانی 

 حرکتی

تقلید و 

اجرای 

 مستقل

     

 
لاهات موجود در دندان * اشت

صحت تشخیص  ٪80تراشده شده را با 

 دهد.
      ادراک شناختی
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