
 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 1طرح درس جلسه شماره: 
عنوان درس:آناتومی و مورفولوژی 

 دندان نظری 
 موضوع درس: تعاریف و مقدمات آناتومی دندان 4ترم: رشته تحصیلی: دندانپزشکی  1تعداد واحد:

 تدوین کننده: گروه ترمیمی گروه آموزشی: ترمیمی کلی: آشنایی دانشجویان با تعاریف و مقدمات آناتومی دنداناهداف 

فعالیت  فعالیت های حین تدریس                فعالیت های قبل از تدریس:        

های بعد 

 طبقه حیطه س قادر خواهد بودهدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان در رئوس مطالب )تحلیل محتوا( از تدریس
نحوه ارائه 

 درس
 وسیله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

زمان 

 )دقیقه(

 آناتومی عمومی دهان 
 صحت توضیح دهد. %80*ساختار احاطه کننده دندان ها را با 

 صحت بیان کند.  %011*قوس های فکی و کوادرانت ها و میدالین را با 
 اسالید،پروژکتور، لپ تاپ دانشجو و   استاد سخنرانی دانش شناختی

یک 

 ساعت
 

      دانش شناختی د.شرح دهصحت  %60 را با*فانکشن دندان ها و اکلوژن  

ساختار و اجزائ تشکیل دهنده 

 یک دندان 

 د.شرح دهصحت  %011*تاج آناتومیکی و کلینیکی را با 

 د.شرح دهصحت  %011*ریشه آناتومیکی و کلینیکی را با 
      اکادر شناختی

      دانش شناختی صحت توضیح دهد. %81را باحفره پالپ و اجزاء آن و *مینا و عاج و سمان  

      دانش شناختی صحت نام ببرد. %011*دندان های شیری و اجزاء آن را با  نام گذاری دندان ها

      دانش شناختی صحت نام ببرد. %011*دندان های دائمی و اجزاء آن را با  

      کاربرد شناختی صحت نام ببرد. %011با   .F.D.I*دندان ها را با سیستم های یونیورسال، پالمر و  ماره گذاری دندان هاش

      دانش شناختی صحت نام ببرد. %011*سطوح مختلف دندانی و اجزائ تشکیل دهنده هر سطح  را با  نام گذاری سطوح دندان ها

  زش:عرصه آمو تاریخ تنظیم: 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 -علوم پزشکی گیالندانشگاه 

 روزانه سفرم طرح در

 2 طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و مورفولوژی  عنوان درس:

 دندان نظری
 ائمی باالاسانترال د مورفولوژی دندان  موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی: 1 تعداد واحد:

سانترال داائمی  آشنایی دانشجویان با مورفولوژی دندان  لی:اهداف ک

 باال
 ترمیمیگروه  تدوین کننده: ترمیمی گروه آموزشی:

 فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 
فعالیت های 

 وسیله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه یان درس قادر خواهد بودهدف های رفتاری:فراگیر پس از پا رئوس مطالب )تحلیل محتوا( بعد از تدریس
زمان 

 )دقیقه(

 مورفولوژی سانترال دائمی باال
 صحت توضیح دهد. %81*مورفولوژی سانترال باال را با 

 صحت بیان نماید. %81*ابعاد سانترال باال را با 
و  سخنرانی دانش شناختی

small group 
  یک ساعت ، لپ تاپاسالید،پروژکتور تاد+دانشجواس

 
صحت توضیح  %011*سطوح مختلف سانترال باال و اجزائ هر سطح را با 

      دانش شناختی دهد.

 
 %011*باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 شناختی صحت بیان کند.
ادراک و 

 فهم
     

 

 صحت ذکر کند. %011ا *فانکشن آن را ب

صحت توضیح  %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 دهد.

      ذانش شناختی

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: 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

 3 طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  درس: عنوان

 مورفولوژی دندان نظری
 ائمی باالالترال د مورفولوژی دندان موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1تعداد واحد:

 ترمیمی گروه  تدوین کننده: ترمیمی  گروه آموزشی: ائمی باالاآشنایی با مورفولوژی دندان لترال داهداف کلی:

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                     :  فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

زمان 

 )دقیقه(

 صحت توضیح دهد. %91لترال  باال را با  مورفولوژی * مورفولوژی لترال دائمی باال
 شناختی 

 دانش
و  سخنرانی

small group 

، لپ اسالید،پروژکتور استاد+دانشجو

 تاپ

یک 

 ساعت
 

      دانش شناختی  صحت بیان نماید. %91* ابعاد لترال باال را با  

      دانش ی شناخت صحت توضیح دهد. %011* سطوح مختلف لترال باال و اجزائ هر سطح را با  

 

 %011* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 صحت بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011*فانکشن آن را با 

صحت توضیح  %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 دهد.

 ادراک و فهم شناختی 

 

 دانش

 دانش

     

  عرصه آموزش: نظیم:تاریخ ت 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

 «دنتقلید، اجرای مستقل، دقت و سرعن، هماهنگی حرکات، عادی ش» 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 مورفولوژی  عنوان درس:

 دندان نظری
 لترال داائمی پایینمورفولوژی دندان های سانترال و  موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی: 1تعداد واحد:

آشنایی با مورفولوژی دندان های سانترال و لترال داائمی  اهداف کلی:

 پایین
 ترمیمیگروه  تدوین کننده: ترمیمی گروه آموزشی:

فعالیت  فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 

های بعد 

 وسیله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه دف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بوده رئوس مطالب )تحلیل محتوا( از تدریس
زمان 

 )دقیقه(

و  سخنرانی دانش  شناختی صحت توضیح دهد. %81مورفولوژی سانترال پایین را با *  مورفولوژی سانترال دائمی پایین

small group  
 اسالید ،پروژکتور،لپ تاپ و دانشجو استاد

یک 

 ساعت
 

      دانش  شناختی صحت بیان نماید. %81ابعاد سانترال پایین را با  * 

 
صحت  %91رال پایین و اجزائ هر سطح را با * سطوح مختلف سانت

 توضیح دهد.

 شناختی
  دانش

 
   

* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با  

 صحت بیان کند. 011%

ادراک و  شناختی

 غهم

     

      دانش  شناختی صحت ذکر کند. %011* فانکشن آن را با  

 
صحت  %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification* زمان رویش ، 

 توضیح دهد.

 دانش شناختی

 

     

  مورفولوژی لترال دائمی بپایین

 صحت توضیح دهد. %81مورفولوژی لترال  پایین را با  *

 صحت بیان نماید. %81را با  * ابعاد لترال پایین

صحت توضیح  %91رال پایین و اجزائ هر سطح را با *سطوح مختلف لت

 دهد.

 شناختی 

 شناختی

 شناختی

 

 دانش

 دانش

 دانش

 

     



 

 

* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 صحت بیان کند. 011%

ادراک و  شناختی

 فهم

 

 صحت ذکر کند. %011* فانکشن آن را با 

صحت  %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 توضیح دهد.

      دانش شناختی

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: منابع

 

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» عاطفی )نگرشی و...(حیطه  -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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 5 طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی دندان نظری
 اائمی باالکانین دمورفولوژی دندان  موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1تعداد واحد:

 ترمیمی گروه  دوین کننده:ت ترمیمی  گروه آموزشی: داائمی باال کانینآشنایی با مورفولوژی دندان اهداف کلی:

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

زمان 

 )دقیقه(

 دائمی باال کانینمورفولوژی 
و  سخنرانی دانش شناختی  صحت توضیح دهد. %81باال را با  دائمی کانین* مورفولوژی 

small group 

، لپ اسالید،پروژکتور استاد+دانشجو

 تاپ

یک 

 ساعت

 

      دانش شناختی  صحت بیان نماید. %81باال را با دائمی  کانین* ابعاد  

 
صحت توضیح  %91کانین دائمی باال و اجزائ هر سطح را با مختلف  * سطوح

 دهد.

      دانش شناختی 

 

 %011* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 صحت بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011*فانکشن آن را با 

صحت توضیح  %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 دهد.

 شناختی 

 

 شناختی

 

 شناختی

 ادراک و فهم

 

 دانش

     

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: منابع

 

 «ش هادریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارز» 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

 6طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و  عنوان درس:

 مورفولوژی دندان نظری
 مورفولوژی دندان  کانین داائمی پایینموضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1واحد:تعداد 

 ترمیمی گروه  تدوین کننده: ترمیمی  گروه آموزشی: آشنایی با مورفولوژی دندان کانین داائمی پاییناهداف کلی:

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

زمان 

 )دقیقه(

 مورفولوژی کانین دائمی پایین
و  سخنرانی دانش شناختی  هد.صحت توضیح د %81* مورفولوژی کانین دائمی پایین را با 

small group 

، لپ اسالید،پروژکتور استاد+دانشجو

 تاپ

یک 

 ساعت

 

      دانش شناختی  صحت بیان نماید. %81* ابعاد کانین دائمی پایین را با  

 
صحت توضیح  %91* سطوح مختلف کانین دائمی پایین و اجزائ هر سطح را با 

 دهد.

      دانش شناختی 

 

 %011و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با  * باال

 صحت بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011*فانکشن آن را با 

صحت توضیح  %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 دهد.

 شناختی 

 

 شناختی

 

 شناختی

 ادراک و فهم

 

 دانش

     

  آموزش: عرصه تاریخ تنظیم: 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 -شگاه علوم پزشکی گیالندان

 روزانه سفرم طرح در

 7 طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و مورفولوژی  عنوان درس:

 دندان نظری
 داائمی باال پرمولرمورفولوژی دندان   موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1تعداد واحد:

 ترمیمی گروه  تدوین کننده: ترمیمی  گروه آموزشی: داائمی باال پرمولرآشنایی با مورفولوژی دندان اف کلی:اهد

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه قادر خواهد بود هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

زمان 

 )دقیقه(

 دائمی باال پرمولرمورفولوژی 
 شناختی  صحت توضیح دهد. %81باال را با  دائمیلوژی پرمولر * مورفو

 

 

و  سخنرانی دانش

small group 

، لپ اسالید،پروژکتور استاد+دانشجو

 تاپ

یک 

 ساعت

 

      دانش شناختی  صحت بیان نماید. %81باال را با  پرمولر دائمی* ابعاد  

 
 دانش شناختی  صحت توضیح دهد. %91* سطوح مختلف پرمولر دائمی باال و اجزائ هر سطح را با 

 

     

 

صحت  %011* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011ن آن را با *فانکش

 صحت توضیح دهد. %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 شناختی

 

 

 شناختی

  شناختی

 ادراک و فهم

 

 دانش

 دانش

     

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: 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 سرم طرح درف

 8 طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و مورفولوژی  عنوان درس:

 دندان نظری
 مورفولوژی دندان  پرمولر داائمی پایین موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1تعداد واحد:

 ترمیمی گروه  ن کننده:تدوی ترمیمی  گروه آموزشی: آشنایی با مورفولوژی دندان پرمولر داائمی پاییناهداف کلی:

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

ن زما

 )دقیقه(

 مورفولوژی پرمولر دائمی پایین
 شناختی  صحت توضیح دهد. %81* مورفولوژی پرمولر دائمی پایین را با 

 

 

و  سخنرانی دانش
small group 

، لپ اسالید،پروژکتور استاد+دانشجو

 تاپ

یک 

 ساعت

 

      دانش شناختی  صحت بیان نماید. %81* ابعاد پرمولر دائمی پایین را با  

 
 دانش شناختی  صحت توضیح دهد. %91سطوح مختلف پرمولر دائمی پایین و اجزائ هر سطح را با  *

 

     

 

صحت  %011* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011*فانکشن آن را با 

 صحت توضیح دهد. %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 شناختی

 

 

 شناختی

  شناختی

 ادراک و فهم

 

 دانش

 دانش

     

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: منابع

 

 «ازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش هادریافت، واکنش، ارزشگذاری، س» 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

 

 9 طرح درس جلسه شماره:
می و مورفولوژی آناتو عنوان درس:

 دندان نظری
 مورفولوژی دندان  مولر اول داائمی باال موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1تعداد واحد:

 ترمیمی گروه  تدوین کننده: ترمیمی  گروه آموزشی: آشنایی با مورفولوژی دندان مولر اول داائمی باالاهداف کلی:

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                 :      فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

زمان 

 )دقیقه(

 مورفولوژی مولر اول دائمی باال
 شناختی  صحت توضیح دهد. %81مولر اول دائمی باال را با * مورفولوژی 

 

 

و  سخنرانی دانش

small group 

، لپ اسالید،پروژکتور استاد+دانشجو

 تاپ

یک 

 ساعت

 

      دانش شناختی  صحت بیان نماید. %81* ابعاد مولر اول دائمی باال را با  

 
 دانش شناختی  صحت توضیح دهد. %91ا * سطوح مختلف مولر اول دائمی باال و اجزائ هر سطح را ب

 

     

 

صحت  %011* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011*فانکشن آن را با 

 صحت توضیح دهد. %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 شناختی 

 

 

 شناختی

 شناختی

 ادراک و فهم

 

 دانش

 دانش

     

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: 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

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



 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 

 11 طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و مورفولوژی  عنوان درس:

 دندان نظری
 مورفولوژی دندان  مولر دوم و سوم داائمی باال موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1تعداد واحد:

 ترمیمی گروه  تدوین کننده: ترمیمی  گروه آموزشی: آشنایی با مورفولوژی دندان مولر دوم و سوم داائمی باالاهداف کلی:

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( دریست
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

زمان 

 )دقیقه(

مورفولوژی مولر دوم و سوم 

 دائمی باال

 شناختی  صحت توضیح دهد. %81* مورفولوژی مولر دوم و سوم دائمی باال را با 

 

 

و  سخنرانی دانش
small group 

، لپ اسالید،پروژکتور استاد+دانشجو

 تاپ

یک 

 ساعت

 

      دانش شناختی  صحت بیان نماید. %81* ابعاد مولر دوم و سوم دائمی باال را با  

 
 دانش شناختی  صحت توضیح دهد. %91* سطوح مختلف مولر اول دائمی باال و اجزائ هر سطح را با 

 

     

 

صحت  %011* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011*فانکشن آن را با 

 صحت توضیح دهد. %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 شناختی

 

 

 شناختی

  شناختی

 ادراک و فهم

 

 دانش

 دانش

     

  عرصه آموزش: یخ تنظیم:تار 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

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



 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 

 11 طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و مورفولوژی  عنوان درس:

 دندان نظری
 داائمی پایینمورفولوژی دندان  مولر اول  موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1تعداد واحد:

 ترمیمی گروه  تدوین کننده: ترمیمی  گروه آموزشی: آشنایی با مورفولوژی دندان مولر اول داائمی  پاییناهداف کلی:

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه راگیر پس از پایان درس قادر خواهد بودهدف های رفتاری:ف رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
نحوه ارائه 

 درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

زمان 

 )دقیقه(

مورفولوژی مولر اول دائمی 

 پایین

 شناختی  صحت توضیح دهد. %81* مورفولوژی مولر اول دائمی پایین را با 

 

 

و  سخنرانی دانش
small group 

، لپ پروژکتوراسالید، استاد+دانشجو

 تاپ

یک 

 ساعت

 

      دانش شناختی  صحت بیان نماید. %81* ابعاد مولر اول دائمی پایین را با  

 
صحت توضیح  %91* سطوح مختلف مولر اول دائمی پایین و اجزائ هر سطح را با 

 دهد.

 دانش شناختی 

 

     

 

صحت  %011ن را با * باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آ

 بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011*فانکشن آن را با 

 صحت توضیح دهد. %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 شناختی

 

 شناختی

 

  شناختی

 ادراک و فهم

 

 دانش

 دانش

     

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: منابع

 

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

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



 

 

 
 ز مطالعات و توسعه آموزش پزشکیمدیریت مرک -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 

 12طرح درس جلسه شماره: 
آناتومی و مورفولوژی  عنوان درس:

 دندان نظری
 مورفولوژی دندان  مولر دوم و سوم داائمی پایین موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی:  1تعداد واحد:

 ترمیمی گروه  تدوین کننده: ترمیمی  گروه آموزشی: دوم و سوم داائمی  پایین آشنایی با مورفولوژی دندان مولراهداف کلی:

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
حوه ارائه ن

 درس
 استاد+دانشجو

 -رسانه-روش ها

 وسیله

زمان 

 )دقیقه(

مورفولوژی مولر دوم و سوم 

 دائمی پایین

 شناختی  صحت توضیح دهد. %81* مورفولوژی مولر دوم و سوم دائمی پایین را با 

 

 

و  سخنرانی دانش

small group 

، لپ اسالید،پروژکتور استاد+دانشجو

 تاپ

یک 

 ساعت

 

      دانش شناختی  صحت بیان نماید. %81مولر دوم و سوم دائمی پایین را با * ابعاد  

 
صحت توضیح  %91* سطوح مختلف مولر اول دائمی پایین و اجزائ هر سطح را با 

 دهد.

 دانش شناختی 

 

     

 

صحت  %011* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011نکشن آن را با *فا

 صحت توضیح دهد. %01، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 شناختی

 

 شناختی

 

  شناختی

 ادراک و فهم

 

 دانش

 دانش

     

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: منابع

 

 «دریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ارزش ها، درونی شدن ارزش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «یدانش، ادراک، کاربرد، تجزیه و تحلیل، ترکیب، ارزشیاب» 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 سرم طرح درف

 13طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و مورفولوژی  عنوان درس:

 دندان نظری
 مورفولوژی دندان های شیری قدامی موضوع درس: :ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی: 1تعداد واحد:

 ترمیمیگروه  نده:تدوین کن ترمیمی گروه آموزشی: آشنایی دانشجویان با مورفولوژی دندان های شیری قدامیاهداف کلی:

فعالیت  فعالیت های حین تدریس                 فعالیت های قبل از تدریس: 

های بعد از 

 وسیله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
زمان 

 )دقیقه(

 مورفولوژی دندان های قدامی شیری
سخنرانی و گروه  دانش شناختی صحت توضیح دهد. %81* مورفولوژی دندان های قدامی شیری را با 

 کوچک

   اسالید ،پروژکتور،لپ تاپ استاد و دانشجو

      دانش شناختی صحت بیان نماید. %01* ابعاد دندان های قدامی شیری را با  

 
صحت  %011ن های قدامی شیری و اجزائ هر سطح را با * سطوح مختلف دندا

 توضیح دهد.

      دانش شناختی

 
 %011* باال و پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با 

 صحت بیان کند.

ادراک  شناختی

 و فهم

     

      دانش شناختی صحت ذکر کند. %011* فانکشن آن را با  

 
صحت توضیح  %81، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification * زمان رویش ،

 دهد.

      دانش شناختی

         

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: منابع

 

 «زش ها، درونی شدن ارزش هادریافت، واکنش، ارزشگذاری، سازماندهی ار» 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

 14 طرح درس جلسه شماره:
وژی آناتومی و مورفول عنوان درس:

 دندان نظری
 مورفولوژی دندان های شیری خلفی موضوع درس: :ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی: 1تعداد واحد:

 ترمیمیگروه  تدوین کننده: ترمیمی گروه آموزشی: آشنایی دانشجویان با مورفولوژی دندان های شیری خلفیاهداف کلی:

فعالیت  ی حین تدریسفعالیت ها                 فعالیت های قبل از تدریس: 

های بعد از 

 وسیله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو نحوه ارائه درس طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
زمان 

 )دقیقه(

   لپ تاپ، پروژکتور،اسالید و دانشجو استاد سخنرانی دانش شناختی صحت توضیح دهد. %81* مورفولوژی دندان های خلفی شیری را با  مورفولوژی دندان های خلفی شیری

      دانش شناختی صحت بیان نماید. %01* ابعاد دندان های خلفی شیری را با  

 
صحت  %011* سطوح مختلف دندان های خلفی شیری و اجزائ هر سطح را با 

 توضیح دهد.

      دانش شناختی

 

 %011پایین بودن ، چپ و راست بودن ، شیری و دائمی بودن آن را با  * باال و

 صحت بیان کند.

 صحت ذکر کند. %011*فانکشن آن را با 

صحت توضیح  %81، تکمیل ریشه و تاج را با  calcification*زمان رویش ، 

 دهد.

 شناختی

 

 

 شناختی

 شناختی

ادراک و 

 فهم

 دانش

 دانش
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 مدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی -معاونت آموزشی -نشگاه علوم پزشکی گیالندا

 روزانه سفرم طرح در

 15 طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و مورفولوژی  عنوان درس:

 نظری
 آناتومی حفره پالپ موضوع درس: :ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی: 1 تعداد واحد:

 ترمیمیگروه  تدوین کننده: ترمیمی گروه آموزشی: ن با آناتومی حفره پالپآشنایی دانشجویا اهداف کلی:

فعالیت های  فعالیت های حین تدریس                :       فعالیت های قبل از تدریس 

بعد از 

 طبقه حیطه هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد بود رئوس مطالب )تحلیل محتوا( تدریس
ارائه نحوه 

 درس
 زمان )دقیقه( وسیله -رسانه-روش ها استاد+دانشجو

 آناتومی حفره پالپ

سخنرانی و  دانش شناختی صحت توضیح دهد. %91* آناتومی حفره پالپ را با 

گروه 

 کوچک

 یک ساعت Lap Topپروژکتور،اسالید، استاد و دانشجو

 

      انشد شناختی صحت شرح دهد. %01* فیزیولوژی حفره پالپ را با  

      دانش شناختی صحت بیان کند. %81* تغییرات حفره پالپ با سن را با  

      دانش شناختی صحت شرح دهد. %91* جزییات مقاطع مختلف حفره پالپ را با  

  عرصه آموزش: تاریخ تنظیم: منابع
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 یمدیریت مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پزشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 

 17و  16 طرح درس جلسه شماره:
آناتومی و مورفولوژی دندان  عنوان درس:

 نظری
 و عضالت جونده TMJمفصل  موضوع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشته تحصیلی: 1 تعداد واحد:

 ترمیمیگروه  :تدوین کننده ترمیمی گروه آموزشی: و عضالت جونده TMJآشنایی دانشجویان با مفصل  اهداف کلی:

 فعالیت های حین تدریس               :       فعالیت های قبل از تدریس 

 رئوس مطالب )تحلیل محتوا(
هدف های رفتاری:فراگیر پس از پایان درس قادر خواهد 

 بود
 نحوه ارائه درس طبقه حیطه

استاد+دانشج

 و
 وسیله -رسانه-روش ها

زمان 

 )دقیقه(

فعالیت 

های بعد از 

 تدریس

 TMJمفصل آشنایی با 
و گروه  سخنرانی دانش شناختی *اجزاء مفصل گیجگاهی فکی را شرح دهد.

 کوچک

و  استاد

 دانشجو

  یک ساعت پروژکتور،اسالید،لپ تاپ

 

*انواع حرکات مفصل گیجگاهی فکی را بر محورهای مختلف و 

 در پلن های مختلف فهرست نماید.

 ح دهد.*بافت های مجاور و متصل به مفصل را شر

 شناختی

 

 شناختی

 دانش

 

 دانش

     

 عضالت جوندهآشنایی با 
*تمامی عضالت جونده را از نظر محل اتصال، آناتومی و 

 موقعیت آنها شرح دهد.

      دانش شناختی

 
*تمامی فانکشن آن ها و نقش هر یک در حرکات و در سیستم 

 جونده را شرح دهد.

      دانش شناختی

  عرصه آموزش: :تاریخ تنظیم 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
 



 

 

 
 

 (Refrencesمنابع اصلی درس)

 
1. Wheelr’s Dental Anatomy and Morphology, Last Edition. 

 

2. Concise Dental Anatomy and Morphology, Last Edition. 
 

 

 آناتومی و مورفولوژی دندان ، دکتر حسن بهناز ، دکتر ایرج شفق، )آخرین ویرایش(  .3
 


