
 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 فرم طرح در روزانه
 داًپسضکید4ً : ترم                                    دکتری حرفِ ای -رضتِ ٍ هقطغ تحصيلی : دًداًپسضکی                      : آًاتَهی ٍ هَرفَلَشی دًداى ػولیٍ کد درسًام 

           ٍاحد ػولی              2اد ٍ ًَع ٍاحد ) ًظری / ػولی ( :تؼد                                                                     داًطکدُ دًداًپسضکی هحل برگساری:                                               دٍمًيوسال اٍل / دٍم / تابستاى:

 32636055ضوارُ تواس داًطکدُ: ًدارد                                                                        رٍس پيص ًياز :د

 1طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
 هقدهِ هَضَع درس: 4:ترم

ٌایی داًطجَیاى با هَاد ٍ ٍسایل هَرد ًياز جْت تراش آض اّداف کلی:

 دًداى
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
ّدف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر خَاّد 

 بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ ًحَُ ارائِ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

 مقدمه
ٍسایل ٍ هَاد ) هَم ٍ گچ ( هَرد ًیاز  برای تراش با * 

 .آضٌا ضَددًذاى 
سخٌراًی ٍ  داًص ضٌاختی

demonstration 
 021 لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ استاد ٍ داًطجَ

پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال

 
یي البراتَار ترهیوی ّوراُ با برًاهِ زهاى بٌذی کار قَاًاز * 

      داًص ضٌاختی د.آگاُ ضَدر یک جلسِ 

      داًص ضٌاختی .بیاهَزد*  ًحَُ رفتار با استاد ٍ پرسٌل البراتَار را  

      داًص ضٌاختی * هَاد ٍ ٍسایلی کِ بایذ بِ ّوراُ داضتِ باضذ را بطٌاسذ. 

  صِ آهَزش:ػر تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 
 
 
 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 2طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مً  اا چ باالساوترال تراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

 ا  مً  اا باال التراش دودان ساوترآضٌایی داًطجَیاى با  ّداف کلی:ا

 چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
د ّدف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر خَاّ

 بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

  ا  مً  اا چ باال ترالتراش دودان ساو
دًذاى ساًترال باال را کِ قبال در ژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

 .ضرح دّذ% صحت 80با ، کالس ًظری تَضیح دادُ ضذُ
 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% صحت 70ت گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى را با * ًحَُ در دس

 ذ.اًجام دّ
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ ذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، *  بتَاً

سرٍیکال  َسا، سیٌگلَم، ضیارّای تکاهلی، هاهلَى، ف ،کاًتَر

  صحت تراش دّذ. ٪70الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80تراضذُ ضذُ را با * اضتباّات هَجَد در دًذاى 

      اکادر ضٌاختی دّذ. ًطاى

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «هماهىگی حزکات، عادی ضدنتقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، » حیطه روان حرکتی  -2
 
 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 3طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مً  اا چ باالرال لتتراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:  ا  مً  اا چ باال التراش دودان لترآضٌایی داًطجَیاى با  اّداف کلی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
از پایاى درس قادر خَاّد  ّدف ّای رفتاری:فراگير پس

 بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

  ا  مً  اا چ باال ترالتراش دودان ل
دًذاى لترال باال را کِ قبال در کالس ژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

 % صحت ضرح دّذ.80با ، ًظری تَضیح دادُ ضذُ
 داًص ضٌاختی

 لن ًٍوایص فی

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% صحت 70* ًحَُ در دست گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى را با 

 اًجام دّذ.
رٍاًی 

 حرکتی
      لیذتق

 

ّایت اٍ *  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، 

پیت، فیطَر، َسا، سیٌگلَم، ضیارّای تکاهلی، ف ،کاًتَر

  صحت تراش دّذ. ٪70سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
ت صح ٪80َجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با * اضتباّات ه

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «زای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدنتقلید، اج» حیطه روان حرکتی  -2
 
 

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 4طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
  ساوترل ي لترال پاایه ا  مً  اا چ تراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

پاایه   التراش دودان ساوترال ي لترآضٌایی داًطجَیاى با  اّداف کلی:

 ا  مً  اا چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 س هطالب )تحليل هحتَا(رئَ تدریس
ّدف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر خَاّد 

 بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

پاایه ا   ترالتراش دودان ساوترال ي ل

 مً  اا چ 

دًذاى ساًترال ٍ لترال پاییي را کِ ژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

یاى % صحت ب80با ، ر کالس ًظری تَضیح دادُ ضذُقبال د

 ذ.ًوای

 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% صحت 70ت گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى را باُ در دس* ًحَ

 ذ.اًجام دّ
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ *  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، 

سرٍیکال الیي ٍ  َسا، سیٌگلَم،ضیارّای تکاهلی، ف ،کاًتَر

  صحت تراش دّذ. ٪70ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 لهستق

     

 
صحت  ٪80* اضتباّات هَجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با 

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «ارسش ها، دريوی ضدن ارسش هادریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی » حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 



 

 

  مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 

 

 

 5طرح درس جلسٍ شمارٌ:
ػىًان درس: آواتًمی ي 

 لًژی ػملیمًرفً

تؼداد 

 ياحد 2ياحد:

رشتٍ تحصیلی: 

 دوداوپزشکی
  تراش دودان کاویه باال ا  مً  اا چ مًضًع درس:  4تر :

 تدياه کىىدٌ: چريٌ ترمیمی چريٌ آمً شی: ترمیمی تراش دودان کاویه باال ا  مً  اا چ اَداف کلی: آشىاای داوشجًاان با 

 ه تدراسفؼالیت َای حی فؼالیت َای قبل ا  تدراس:
فؼالیت َای بؼد ا  

 رئًس مطالب )تحلیل محتًا( تدراس
َدف َای رفتاری:فراچیر پس ا  پااان درس قادر خًاَد 

 بًد
 يسیلٍ -رساوٍ-ريش َا استاد+داوشجً وحًٌ ارائٍ درس طبقٍ حیطٍ

 مان 

 )دقیقٍ(

 تراش دودان کاویه باال ا  مً  اا چ 
ر ک اس  را کِ بل ا د* آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی دًذاى کاًیي باال

 .یاى ًوایذ% صحت ب80ًظری تَضیح دادُ ضذُ، با 
 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اس ایذ ٍ 

ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 دًذاى اضکال تراش

 
% صحت 80ست گرفتي بلن ٍ تراش دًذاى را با * ًحَُ در د

 اًجام دّذ.
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

*  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، ریج باکال ٍ 

لیٌگَال، ّایت اٍ کاًتَر، ضیارّای تکاهلی، ، فَسا، سیٌگلَم، 

  ش دّذ.صحت ترا ٪70سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80َجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با * اضتلاّات ه

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصٍ آمً ش: تاراخ تىظیم: مىابغ



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 6جلسٍ شمارٌ:طرح درس 
ػىًان درس: آواتًمی ي 

 مًرفًلًژی ػملی

تؼداد 

 ياحد 2ياحد:

رشتٍ تحصیلی: 

 دوداوپزشکی
  تراش دودان کاویه پاایه ا  مً  اا چ مًضًع درس:  4تر :

تراش دودان کاویه پاایه ا  مً  اا اَداف کلی: آشىاای داوشجًاان با 

 چ 
 یتدياه کىىدٌ: چريٌ ترمیم چريٌ آمً شی: ترمیمی

 فؼالیت َای حیه تدراس فؼالیت َای قبل ا  تدراس:
فؼالیت َای بؼد ا  

 رئًس مطالب )تحلیل محتًا( تدراس
َدف َای رفتاری:فراچیر پس ا  پااان درس قادر خًاَد 

 بًد
 يسیلٍ -رساوٍ-ريش َا استاد+داوشجً وحًٌ ارائٍ درس طبقٍ حیطٍ

 مان 

 )دقیقٍ(

 ا چ تراش دودان کاویه پاایه ا  مً  ا
ر * آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی دًذاى کاًیي پاییي را کِ بل ا د

 ذ.صحت بیاى ًوای %80ک اس ًظری تَضیح دادُ ضذُ، با 
 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اس ایذ ٍ 

ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 تراش دًذاىبرای 

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% صحت 80ست گرفتي بلن ٍ تراش دًذاى را با * ًحَُ در د

 ذ.اًجام دّ
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

*  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، ریج باکال ٍ 

لیٌگَال، ّایت اٍ کاًتَر، ضیارّای تکاهلی، ، فَسا، سیٌگلَم، 

  صحت تراش دّذ. ٪70سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80* اضتلاّات هَجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با 

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصٍ آمً ش: تاراخ تىظیم: مىابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «تزکیب، ارسضیابیداوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، » حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 
 

 



 

 

 سعه آموزش پسشکیمدیریت مرکس مطالعات و تو -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 7طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مً  اا چ باالپرمًلر ايل تراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

  اا  ا  مًباالتراش دودان پرمًلر ايل آضٌایی داًطجَیاى با  اّداف کلی:

 چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
ّدف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر خَاّد 

 بَد
 سيلٍِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

 ا  مً  اا باالتراش دودان پرمًلر ايل 

 چ 

دًذاى پرهَلر اٍل باال را کِ قبال در ژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

 % صحت بیاى ًوایذ.80با ، کالس ًظری تَضیح دادُ ضذُ
 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 ًطجَاستاد ٍ دا

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% صحت 80* ًحَُ در دست گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى را با 

 اًجام دّذ.
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ *  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، 

فَسا ٍ ضیارّای تکاهلی، کاسپ ّا، ریج ّا،  ،تَرکاً

  صحت تراش دّذ. ٪70دًذاى را باسرٍیکال الیي ٍ ریطِ 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80* اضتلاّات هَجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با 

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» شناختیحیطه  -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2

 

 
 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -ندانشگاه علوم پسشکی گیال

 روزانه سفرم طرح در

 8طرح درس جلسِ ضوارُ: 
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مً  اا چ باالپرمًلر دي  تراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

 ا  مً  اا باالتراش دودان پرمًلر دي  آضٌایی داًطجَیاى با  اّداف کلی:

 چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
ّدف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر خَاّد 

 بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

 ا  مً  اا باالتراش دودان پرمًلر دي  

 چ 

دًذاى پرهَلر دٍم باال را کِ قبال در ژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

 % صحت بیاى ًوایذ.80با ، کالس ًظری تَضیح دادُ ضذُ
 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% صحت 80را با  * ًحَُ در دست گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى

 اًجام دّذ.
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ َاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، *  بت

فَسا ٍ ضیارّای تکاهلی، کاسپ ّا، ریج ّا،  ،کاًتَر

  صحت تراش دّذ. ٪70سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80َجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با * اضتلاّات ه

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «عه، هماهىگی حزکات، عادی ضدنتقلید، اجزای مستقل، دقت ي سز» حیطه روان حرکتی  -2

 

 



 

 

 
 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 9طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
  پرمًلر ايل پاایه ا  مً  اا چ دان تراش دومًضًع درس:  4:ترم

تراش دودان پرمًلر ايل پاایه ا  مً  آضٌایی داًطجَیاى با  اّداف کلی:

 اا چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
ی رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر خَاّد ّدف ّا

 بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

تراش دودان پرمًلر ايل پاایه ا  مً  اا 

 چ 

دًذاى پرهَلر اٍل پاییي را کِ قبال ژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

 ذ.یاى ًوایب % صحت80با ، در کالس ًظری تَضیح دادُ ضذُ
 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% صحت 80ت گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى را با * ًحَُ در دس

 ذ.اًجام دّ
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ *  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، 

فَسا ٍ ضیارّای تکاهلی، کاسپ ّا، ریج ّا،  ،کاًتَر

  صحت تراش دّذ. ٪70سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80دًذاى تراضذُ ضذُ را با  * اضتلاّات هَجَد در

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2

 



 

 

 
 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 10طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
  پرمًلر دي  پاایه ا  مً  اا چ تراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

تراش دودان پرمًلر دي  پاایه ا  آضٌایی داًطجَیاى با  اّداف کلی:

 مً  اا چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
ّای بؼد از فؼاليت 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
ّدف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر 

 خَاّد بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

تراش دودان پرمًلر دي  پاایه ا  مً  

 اا چ 

ا کِ قبال دًذاى پرهَلر دٍم پاییي رژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

% صحت بیاى 80با ، در کالس ًظری تَضیح دادُ ضذُ

 ًوایذ.

 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration   ِب

ّوراُ فیلن برداری ٍ 

 ارایِ بِ داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 ذاىاضکال تراش دً

 
% 80* ًحَُ در دست گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى را با 

 صحت اجرا کٌذ.
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ *  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، 

فَسا ٍ ضیارّای تکاهلی، کاسپ ّا، ریج ّا،  ،کاًتَر

  صحت تراش دّذ. ٪70سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 یحرکت

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80* اضتلاّات هَجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با 

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «رسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش هادریافت، ياکىص، ا» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 11ٍ12طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ى درس:ػٌَا

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مً  اا چ باالمًلر ايل تراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

 ا  مً  اا باالتراش دودان مًلر ايل آضٌایی داًطجَیاى با  اّداف کلی:

 چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :قبل از تدریس فؼاليت ّای
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
ّدف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر 

 خَاّد بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

  ا  مً  اا چ باالتراش دودان مًلر ايل 
دًذاى هَلر اٍل باال را کِ قبال در ژی َهی ٍ هَرفَلَ* آًات

 % صحت بیاى ًوایذ.80با ، کالس ًظری تَضیح دادُ ضذُ
 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration   ِب

ّوراُ فیلن برداری ٍ 

 ارایِ بِ داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 ىبرای تراش دًذا

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% 80* ًحَُ در دست گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى را با 

 صحت اجرا ًوایذ.
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ *  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، 

فَسا ٍ ضیارّای تکاهلی، کاسپ ّا، ریج ّا،  ،کاًتَر

  صحت تراش دّذ. ٪70ذاى را با سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دً

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80* اضتلاّات هَجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با 

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» طه عاطفی )نگرشی و...(حی -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سدر فرم طرح

 13ٍ14طرح درس جلسِ ضوارُ: 
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
   ا  مً  اا چ باالمًلر دي   ي سً  تراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

 ا  باالتراش دودان مًلر  دي  ي سً  آضٌایی داًطجَیاى با  اّداف کلی:

 مً  اا چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
ّدف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر خَاّد 

 بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

ى زها

 )دقيقِ(

 ا  مً  باالتراش دودان مًلر دي  ي سً  

 اا چ 

دًذاى هَلر دٍم ٍ سَم باال را کِ ژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

یاى % صحت ب80با ، قبال در کالس ًظری تَضیح دادُ ضذُ

 ذ.ًوای

 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 ًطجَاستاد ٍ دا

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% صحت 80ت گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى را با * ًحَُ در دس

 ذ.اجرا ًوای
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ *  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، 

فَسا ٍ ضیارّای تکاهلی، کاسپ ّا، ریج ّا،  ،ًتَرکا

  صحت تراش دّذ. ٪70سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80* اضتلاّات هَجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با 

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» ه شناختیحیط -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2
 
 

 



 

 

 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -یالندانشگاه علوم پسشکی گ

 روزانه سفرم طرح در

 15ٍ16طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
  مًلر ايل پاایه ا  مً  اا چ تراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

تراش دودان مًلر ايل پاایه ا  مً  یی داًطجَیاى با آضٌا اّداف کلی:

 اا چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
ّدف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر 

 خَاّد بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس بقِط حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

تراش دودان مًلر ايل پاایه ا  مً  اا 

 چ 

دًذاى هَلر اٍل پاییي را کِ قبال در ژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

 % صحت بیاى ًوایذ.80با ، کالس ًظری تَضیح دادُ ضذُ
 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration   ِب

وراُ فیلن برداری ٍ ّ

 ارایِ بِ داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% 80* ًحَُ در دست گرفتي قلن ٍ تراش دًذاى را با 

 صحت اجرا ًوایسذ.
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ یي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، *  بتَاًذ ال

فَسا ٍ ضیارّای تکاهلی، کاسپ ّا، ریج ّا،  ،کاًتَر

  صحت تراش دّذ. ٪70سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80* اضتلاّات هَجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با 

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «اهىگی حزکات، عادی ضدنتقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هم» حیطه روان حرکتی  -2
 

 
 



 

 

 
 مدیریت مرکس مطالعات و توسعه آموزش پسشکی -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 17طرح درس جلسِ ضوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَشی ػولی

تؼداد 

 ٍاحد 2ٍاحد:

 رضتِ تحصيلی:

 دندانپزشکی
  ًلر دي   ي سً  پاایه ا  مً  اا چ متراش دودان مًضًع درس:  4:ترم

تراش دودان مًلر  دي  ي سً  پاایه آضٌایی داًطجَیاى با  اّداف کلی:

 ا  مً  اا چ 
 ترهيویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهيوی گرٍُ آهَزضی:

 فؼاليت ّای حيي تدریس :فؼاليت ّای قبل از تدریس
فؼاليت ّای بؼد از 

 رئَس هطالب )تحليل هحتَا( تدریس
دف ّای رفتاری:فراگير پس از پایاى درس قادر خَاّد ّ

 بَد
 ٍسيلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًطجَ وحًٌ ارائٍ درس طبقِ حيطِ

زهاى 

 )دقيقِ(

تراش دودان مًلر دي  ي سً  پاایه ا  

 مً  اا چ 

دًذاى هَلر دٍم ٍ سَم پاییي را کِ ژی * آًاتَهی ٍ هَرفَلَ

% صحت بیاى 80با ، ُقبال در کالس ًظری تَضیح دادُ ضذ

 ًوایذ.

 داًص ضٌاختی

 ًوایص فیلن ٍ

demonstration  
بِ ّوراُ فیلن 

برداری ٍ ارایِ بِ 

 داًطجَ

 استاد ٍ داًطجَ

لپ تاپ، پرٍژکتَر،اسالیذ 

ٍ ٍسایل ٍ هَاد هَرد ًیاز 

 برای تراش دًذاى

021 
پرسص ٍ پاسخ ٍ رفع 

 اضکال تراش دًذاى

 
% صحت 80دًذاى را با  * ًحَُ در دست گرفتي قلن ٍ تراش

 اجرا ًوایذ.
رٍاًی 

 حرکتی
      تقلیذ

 

ّایت اٍ *  بتَاًذ الیي اًگل، پَیٌت اًگل، هارژیٌال ریج، 

فَسا ٍ ضیارّای تکاهلی، کاسپ ّا، ریج ّا،  ،کاًتَر

  صحت تراش دّذ. ٪70سرٍیکال الیي ٍ ریطِ دًذاى را با 

رٍاًی 

 حرکتی

تقلیذ ٍ 

اجرای 

 هستقل

     

 
صحت  ٪80لاّات هَجَد در دًذاى تراضذُ ضذُ را با * اضت

      ادراک ضٌاختی تطخیص دّذ.

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظين: هٌابغ

 «ضدن ارسش ها دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «داوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیابی» حیطه شناختی -1

 «تقلید، اجزای مستقل، دقت ي سزعه، هماهىگی حزکات، عادی ضدن» حیطه روان حرکتی  -2
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