
 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 1طزح درس جلسِ شوارُ: 
ػٌَاى درس:آًاتَهی ٍ هَرفَلَصی 

 دًداى ًظزی 
 هَضَع درس: تؼاریف ٍ هقدهات آًاتَهی دًداى 4تزم: رشتِ تحصیلی: دًداًپششکی  1تؼداد ٍاحد:

 تدٍیي کٌٌدُ: گزٍُ تزهیوی گزٍُ آهَسشی: تزهیوی کلی: آشٌایی داًشجَیاى با تؼاریف ٍ هقدهات آًاتَهی دًداىاّداف 

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تدریس                فؼالیت ّای قبل اس تدریس:        

ّای بؼد 

 طبقِ حیطِ س قادر خَاّد بَدّدف ّای رفتاری:فزاگیز پس اس پایاى در رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( اس تدریس
ًحَُ ارائِ 

 درس
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًشجَ

سهاى 

 )دقیقِ(

 آًاتَهی ػوَهی دّاى 
 % صحت تَضیح دّذ.80*ساختار احاطِ کٌٌذُ دًذاى ّا را با 

 % صحت بیاى کٌذ. 011*قَس ّای فکی ٍ کَادراًت ّا ٍ هیذالیي را با 
 اسالیذ،پرٍشکتَر، لپ تاپ داًشجَ ٍ   استاد سخٌراًی داًش شٌاختی

یک 

 ساػت
 

      داًش شٌاختی ذ.شرح دّ% صحت 60 را با*فاًکشي دًذاى ّا ٍ اکلَشى  

ساختار ٍ اجشائ تشکیل دٌّدُ 

 یک دًداى 

 ذ.شرح دّ% صحت 011*تاج آًاتَهیکی ٍ کلیٌیکی را با 

 ذ.شرح دّ% صحت 011*ریشِ آًاتَهیکی ٍ کلیٌیکی را با 
      اکادر شٌاختی

      داًش شٌاختی % صحت تَضیح دّذ.81را باحفرُ پالپ ٍ اجساء آى ٍ *هیٌا ٍ ػاج ٍ سواى  

      داًش شٌاختی % صحت ًام ببرد.011*دًذاى ّای شیری ٍ اجساء آى را با  ًام گذاری دًداى ّا

      داًش شٌاختی % صحت ًام ببرد.011*دًذاى ّای دائوی ٍ اجساء آى را با  

      کاربرد شٌاختی % صحت ًام ببرد.011با   .F.D.I*دًذاى ّا را با سیستن ّای یًَیَرسال، پالور ٍ  وارُ گذاری دًداى ّاش

      داًش شٌاختی % صحت ًام ببرد.011*سطَح هختلف دًذاًی ٍ اجسائ تشکیل دٌّذُ ّر سطح  را با  ًام گذاری سطَح دًداى ّا

  سش:ػزصِ آهَ تاریخ تٌظین: 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 -علوم پسشکی گیالندانشگاه 

 روزانه سفرم طرح در

 2 طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی  ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 ائوی باالاساًترال د هَرفَلَژی دًداى  هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی: 1 تؼداد ٍاحد:

ساًترال داائوی  آشٌایی داًشجَیاى با هَرفَلَژی دًداى  لی:اّداف ک

 باال
 ترمیمیگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهیوی گرٍُ آهَزشی:

 فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 
فؼالیت ّای 

 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًشجَ ًحَُ ارائِ درس طبقِ حیطِ یاى درس قادر خَاّد بَدّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پا رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( بؼد از تدریس
زهاى 

 )دقیقِ(

 هَرفَلَصی ساًتزال دائوی باال
 % صحت تَضیح دّذ.81*هَرفَلَشی ساًترال باال را با 

 % صحت بیاى ًوایذ.81*ابؼاد ساًترال باال را با 
ٍ  سخٌراًی داًش شٌاختی

small group 
  یک ساػت ، لپ تاپاسالیذ،پرٍشکتَر تاد+داًشجَاس

 
% صحت تَضیح 011*سطَح هختلف ساًترال باال ٍ اجسائ ّر سطح را با 

      داًش شٌاختی دّذ.

 
% 011*باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 شٌاختی صحت بیاى کٌذ.
ادراک ٍ 

 فْن
     

 

 % صحت رکر کٌذ.011ا *فاًکشي آى را ب

% صحت تَضیح 01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 دّذ.

      راًش شٌاختی

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: 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

 3 طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ  درس: ػٌَاى

 هَرفَلَژی دًداى ًظری
 ائوی باالالترال د هَرفَلَژی دًداى هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی:  1تؼداد ٍاحد:

 ترمیمی گروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترمیمی  گرٍُ آهَزشی: ائوی باالاآشٌایی با هَرفَلَژی دًداى لترال داّداف کلی:

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                     :  فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
ًحَُ ارائِ 

 درس
 استاد+داًشجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

زهاى 

 )دقیقِ(

 % صحت تَضیح دّذ.91لترال  باال را با  هَرفَلَشی * هَرفَلَصی لتزال دائوی باال
 شٌاختی 

 داًش
ٍ  سخٌراًی

small group 

، لپ اسالیذ،پرٍشکتَر استاد+داًشجَ

 تاپ

یک 

 ساػت
 

      داًش شٌاختی  % صحت بیاى ًوایذ.91* ابؼاد لترال باال را با  

      داًش ی شٌاخت % صحت تَضیح دّذ.011* سطَح هختلف لترال باال ٍ اجسائ ّر سطح را با  

 

% 011* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 صحت بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011*فاًکشي آى را با 

% صحت تَضیح 01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 دّذ.

 ادراک ٍ فْن شٌاختی 

 

 داًش

 داًش

     

  ػرصِ آهَزش: ٌظین:تاریخ ت 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

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



 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 4طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی  ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 لترال داائوی پاییيهَرفَلَژی دًداى ّای ساًترال ٍ  هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی: 1تؼداد ٍاحد:

آشٌایی با هَرفَلَژی دًداى ّای ساًترال ٍ لترال داائوی  اّداف کلی:

 پاییي
 ترهیویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهیوی گرٍُ آهَزشی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

ّای بؼد 

 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًشجَ ًحَُ ارائِ درس طبقِ حیطِ دف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَدّ رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( از تدریس
زهاى 

 )دقیقِ(

ٍ  سخٌراًی داًش  شٌاختی % صحت تَضیح دّذ.81هَرفَلَشی ساًترال پاییي را با *  هَرفَلَصی ساًتزال دائوی پاییي

small group  
 اسالیذ ،پرٍشکتَر،لپ تاپ ٍ داًشجَ استاد

یک 

 ساػت
 

      داًش  شٌاختی % صحت بیاى ًوایذ.81ابؼاد ساًترال پاییي را با  * 

 
% صحت 91رال پاییي ٍ اجسائ ّر سطح را با * سطَح هختلف ساًت

 تَضیح دّذ.

 شٌاختی
  داًش

 
   

* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با  

 % صحت بیاى کٌذ.011

ادراک ٍ  شٌاختی

 غْن

     

      داًش  شٌاختی % صحت رکر کٌذ.011* فاًکشي آى را با  

 
% صحت 01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification* زهاى رٍیش ، 

 تَضیح دّذ.

 داًش شٌاختی

 

     

  هَرفَلَصی لتزال دائوی بپاییي

 صحت تَضیح دّذ. %81هَرفَلَشی لترال  پاییي را با  *

 % صحت بیاى ًوایذ.81را با  * ابؼاد لترال پاییي

% صحت تَضیح 91رال پاییي ٍ اجسائ ّر سطح را با *سطَح هختلف لت

 دّذ.

 شٌاختی 

 شٌاختی

 شٌاختی

 

 داًش

 داًش

 داًش

 

     



 

 

* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 % صحت بیاى کٌذ.011

ادراک ٍ  شٌاختی

 فْن

 

 % صحت رکر کٌذ.011* فاًکشي آى را با 

% صحت 01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 تَضیح دّذ.

      داًش شٌاختی

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: هٌابغ

 

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» عاطفی )نگرشی و...(حیطه  -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
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 5 طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَژی دًداى ًظری
 اائوی باالکاًیي دهَرفَلَژی دًداى  هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی:  1تؼداد ٍاحد:

 ترمیمی گروه  دٍیي کٌٌدُ:ت ترمیمی  گرٍُ آهَزشی: داائوی باال کاًیيآشٌایی با هَرفَلَژی دًداى اّداف کلی:

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
ًحَُ ارائِ 

 درس
 استاد+داًشجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

زهاى 

 )دقیقِ(

 دائوی باال کاًیيهَرفَلَصی 
ٍ  سخٌراًی داًش شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.81باال را با  دائوی کاًیي* هَرفَلَشی 

small group 

، لپ اسالیذ،پرٍشکتَر استاد+داًشجَ

 تاپ

یک 

 ساػت

 

      داًش شٌاختی  % صحت بیاى ًوایذ.81باال را با دائوی  کاًیي* ابؼاد  

 
% صحت تَضیح 91کاًیي دائوی باال ٍ اجسائ ّر سطح را با هختلف  * سطَح

 دّذ.

      داًش شٌاختی 

 

% 011* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 صحت بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011*فاًکشي آى را با 

% صحت تَضیح 01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 دّذ.

 شٌاختی 

 

 شٌاختی

 

 شٌاختی

 ادراک ٍ فْن

 

 داًش

     

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: هٌابغ

 

 «ش هادریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارس» 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

 6طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ  ػٌَاى درس:

 هَرفَلَژی دًداى ًظری
 هَرفَلَژی دًداى  کاًیي داائوی پاییيهَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی:  1ٍاحد:تؼداد 

 ترمیمی گروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترمیمی  گرٍُ آهَزشی: آشٌایی با هَرفَلَژی دًداى کاًیي داائوی پاییياّداف کلی:

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
ًحَُ ارائِ 

 درس
 استاد+داًشجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

زهاى 

 )دقیقِ(

 هَرفَلَصی کاًیي دائوی پاییي
ٍ  سخٌراًی داًش شٌاختی  ّذ.% صحت تَضیح د81* هَرفَلَشی کاًیي دائوی پاییي را با 

small group 

، لپ اسالیذ،پرٍشکتَر استاد+داًشجَ

 تاپ

یک 

 ساػت

 

      داًش شٌاختی  % صحت بیاى ًوایذ.81* ابؼاد کاًیي دائوی پاییي را با  

 
% صحت تَضیح 91* سطَح هختلف کاًیي دائوی پاییي ٍ اجسائ ّر سطح را با 

 دّذ.

      داًش شٌاختی 

 

% 011ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با  * باال

 صحت بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011*فاًکشي آى را با 

% صحت تَضیح 01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 دّذ.

 شٌاختی 

 

 شٌاختی

 

 شٌاختی

 ادراک ٍ فْن

 

 داًش

     

  آهَزش: ػرصِ تاریخ تٌظین: 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 -شگاه علوم پسشکی گیالندان

 روزانه سفرم طرح در

 7 طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی  ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 داائوی باال پرهَلرهَرفَلَژی دًداى   هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی:  1تؼداد ٍاحد:

 ترمیمی گروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترمیمی  گرٍُ آهَزشی: داائوی باال پرهَلرآشٌایی با هَرفَلَژی دًداى اف کلی:اّد

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ قادر خَاّد بَد ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
ًحَُ ارائِ 

 درس
 استاد+داًشجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

زهاى 

 )دقیقِ(

 دائوی باال پزهَلزهَرفَلَصی 
 شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.81باال را با  دائویلَشی پرهَلر * هَرفَ

 

 

ٍ  سخٌراًی داًش

small group 

، لپ اسالیذ،پرٍشکتَر استاد+داًشجَ

 تاپ

یک 

 ساػت

 

      داًش شٌاختی  % صحت بیاى ًوایذ.81باال را با  پرهَلر دائوی* ابؼاد  

 
 داًش شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.91* سطَح هختلف پرهَلر دائوی باال ٍ اجسائ ّر سطح را با 

 

     

 

% صحت 011* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011ي آى را با *فاًکش

 % صحت تَضیح دّذ.01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 شٌاختی

 

 

 شٌاختی

  شٌاختی

 ادراک ٍ فْن

 

 داًش

 داًش

     

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: 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 سرم طرح درف

 8 طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی  ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 هَرفَلَژی دًداى  پرهَلر داائوی پاییي هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی:  1تؼداد ٍاحد:

 ترمیمی گروه  ي کٌٌدُ:تدٍی ترمیمی  گرٍُ آهَزشی: آشٌایی با هَرفَلَژی دًداى پرهَلر داائوی پاییياّداف کلی:

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
ًحَُ ارائِ 

 درس
 استاد+داًشجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

ى زها

 )دقیقِ(

 هَرفَلَصی پزهَلز دائوی پاییي
 شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.81* هَرفَلَشی پرهَلر دائوی پاییي را با 

 

 

ٍ  سخٌراًی داًش
small group 

، لپ اسالیذ،پرٍشکتَر استاد+داًشجَ

 تاپ

یک 

 ساػت

 

      داًش شٌاختی  % صحت بیاى ًوایذ.81* ابؼاد پرهَلر دائوی پاییي را با  

 
 داًش شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.91سطَح هختلف پرهَلر دائوی پاییي ٍ اجسائ ّر سطح را با  *

 

     

 

% صحت 011* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011*فاًکشي آى را با 

 % صحت تَضیح دّذ.01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 شٌاختی

 

 

 شٌاختی

  شٌاختی

 ادراک ٍ فْن

 

 داًش

 داًش

     

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: هٌابغ

 

 «اسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش هادریافت، ياکىص، ارسضگذاری، س» 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

 

 9 طرح درس جلسِ شوارُ:
هی ٍ هَرفَلَژی آًاتَ ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 هَرفَلَژی دًداى  هَلر اٍل داائوی باال هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی:  1تؼداد ٍاحد:

 ترمیمی گروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترمیمی  گرٍُ آهَزشی: آشٌایی با هَرفَلَژی دًداى هَلر اٍل داائوی باالاّداف کلی:

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                 :      فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
ًحَُ ارائِ 

 درس
 استاد+داًشجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

زهاى 

 )دقیقِ(

 هَرفَلَصی هَلز اٍل دائوی باال
 شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.81هَلر اٍل دائوی باال را با * هَرفَلَشی 

 

 

ٍ  سخٌراًی داًش

small group 

، لپ اسالیذ،پرٍشکتَر استاد+داًشجَ

 تاپ

یک 

 ساػت

 

      داًش شٌاختی  % صحت بیاى ًوایذ.81* ابؼاد هَلر اٍل دائوی باال را با  

 
 داًش شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.91ا * سطَح هختلف هَلر اٍل دائوی باال ٍ اجسائ ّر سطح را ب

 

     

 

% صحت 011* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011*فاًکشي آى را با 

 % صحت تَضیح دّذ.01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 شٌاختی 

 

 

 شٌاختی

 شٌاختی

 ادراک ٍ فْن

 

 داًش

 داًش

     

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: 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

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



 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 

 11 طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی  ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 هَرفَلَژی دًداى  هَلر دٍم ٍ سَم داائوی باال هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی:  1تؼداد ٍاحد:

 ترمیمی گروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترمیمی  گرٍُ آهَزشی: آشٌایی با هَرفَلَژی دًداى هَلر دٍم ٍ سَم داائوی باالاّداف کلی:

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( دریست
ًحَُ ارائِ 

 درس
 استاد+داًشجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

زهاى 

 )دقیقِ(

هَرفَلَصی هَلز دٍم ٍ سَم 

 دائوی باال

 شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.81* هَرفَلَشی هَلر دٍم ٍ سَم دائوی باال را با 

 

 

ٍ  سخٌراًی داًش
small group 

، لپ اسالیذ،پرٍشکتَر استاد+داًشجَ

 تاپ

یک 

 ساػت

 

      داًش شٌاختی  % صحت بیاى ًوایذ.81* ابؼاد هَلر دٍم ٍ سَم دائوی باال را با  

 
 داًش شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.91* سطَح هختلف هَلر اٍل دائوی باال ٍ اجسائ ّر سطح را با 

 

     

 

% صحت 011* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011*فاًکشي آى را با 

 % صحت تَضیح دّذ.01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 شٌاختی

 

 

 شٌاختی

  شٌاختی

 ادراک ٍ فْن

 

 داًش

 داًش

     

  ػرصِ آهَزش: یخ تٌظین:تار 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

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



 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 

 11 طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی  ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 داائوی پاییيهَرفَلَژی دًداى  هَلر اٍل  هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی:  1تؼداد ٍاحد:

 ترمیمی گروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترمیمی  گرٍُ آهَزشی: آشٌایی با هَرفَلَژی دًداى هَلر اٍل داائوی  پاییياّداف کلی:

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ راگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَدّدف ّای رفتاری:ف رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
ًحَُ ارائِ 

 درس
 استاد+داًشجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

زهاى 

 )دقیقِ(

هَرفَلَصی هَلز اٍل دائوی 

 پاییي

 شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.81* هَرفَلَشی هَلر اٍل دائوی پاییي را با 

 

 

ٍ  سخٌراًی داًش
small group 

، لپ پرٍشکتَراسالیذ، استاد+داًشجَ

 تاپ

یک 

 ساػت

 

      داًش شٌاختی  % صحت بیاى ًوایذ.81* ابؼاد هَلر اٍل دائوی پاییي را با  

 
% صحت تَضیح 91* سطَح هختلف هَلر اٍل دائوی پاییي ٍ اجسائ ّر سطح را با 

 دّذ.

 داًش شٌاختی 

 

     

 

% صحت 011ى را با * باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آ

 بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011*فاًکشي آى را با 

 % صحت تَضیح دّذ.01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 شٌاختی

 

 شٌاختی

 

  شٌاختی

 ادراک ٍ فْن

 

 داًش

 داًش

     

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: هٌابغ

 

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

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



 

 

 
 س مطالعات و توسعه آموزش پسشکیمدیریت مرک -معاونت آموزشی -دانشگاه علوم پسشکی گیالن

 روزانه سفرم طرح در

 

 12طرح درس جلسِ شوارُ: 
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی  ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 هَرفَلَژی دًداى  هَلر دٍم ٍ سَم داائوی پاییي هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی:  1تؼداد ٍاحد:

 ترمیمی گروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترمیمی  گرٍُ آهَزشی: دٍم ٍ سَم داائوی  پاییي آشٌایی با هَرفَلَژی دًداى هَلراّداف کلی:

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
حَُ ارائِ ً

 درس
 استاد+داًشجَ

 -رساًِ-رٍش ّا

 ٍسیلِ

زهاى 

 )دقیقِ(

هَرفَلَصی هَلز دٍم ٍ سَم 

 دائوی پاییي

 شٌاختی  % صحت تَضیح دّذ.81* هَرفَلَشی هَلر دٍم ٍ سَم دائوی پاییي را با 

 

 

ٍ  سخٌراًی داًش

small group 

، لپ اسالیذ،پرٍشکتَر استاد+داًشجَ

 تاپ

یک 

 ساػت

 

      داًش شٌاختی  % صحت بیاى ًوایذ.81هَلر دٍم ٍ سَم دائوی پاییي را با * ابؼاد  

 
% صحت تَضیح 91* سطَح هختلف هَلر اٍل دائوی پاییي ٍ اجسائ ّر سطح را با 

 دّذ.

 داًش شٌاختی 

 

     

 

% صحت 011* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011ًکشي آى را با *فا

 % صحت تَضیح دّذ.01، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 شٌاختی

 

 شٌاختی

 

  شٌاختی

 ادراک ٍ فْن

 

 داًش

 داًش

     

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: هٌابغ

 

 «دریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ارسش ها، دريوی ضدن ارسش ها» حیطه عاطفی )نگرشی و...( -2 «یداوص، ادراک، کاربزد، تجشیه ي تحلیل، تزکیب، ارسضیاب» 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 سرم طرح درف

 13طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی  ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 هَرفَلَژی دًداى ّای شیری قداهی هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی: 1تؼداد ٍاحد:

 ترهیویگروه  ٌدُ:تدٍیي کٌ ترهیوی گرٍُ آهَزشی: آشٌایی داًشجَیاى با هَرفَلَژی دًداى ّای شیری قداهیاّداف کلی:

فؼالیت  فؼالیت ّای حیي تدریس                 فؼالیت ّای قبل از تدریس: 

ّای بؼد از 

 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًشجَ ًحَُ ارائِ درس طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
زهاى 

 )دقیقِ(

 هَرفَلَصی دًداى ّای قداهی شیزی
سخٌراًی ٍ گرٍُ  داًش شٌاختی % صحت تَضیح دّذ.81* هَرفَلَشی دًذاى ّای قذاهی شیری را با 

 کَچک

   اسالیذ ،پرٍشکتَر،لپ تاپ استاد ٍ داًشجَ

      داًش شٌاختی % صحت بیاى ًوایذ.01* ابؼاد دًذاى ّای قذاهی شیری را با  

 
% صحت 011ى ّای قذاهی شیری ٍ اجسائ ّر سطح را با * سطَح هختلف دًذا

 تَضیح دّذ.

      داًش شٌاختی

 
% 011* باال ٍ پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با 

 صحت بیاى کٌذ.

ادراک  شٌاختی

 و فهم

     

      داًش شٌاختی % صحت رکر کٌذ.011* فاًکشي آى را با  

 
% صحت تَضیح 81، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification * زهاى رٍیش ،

 دّذ.

      داًش شٌاختی

         

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: هٌابغ

 

 «سش ها، دريوی ضدن ارسش هادریافت، ياکىص، ارسضگذاری، ساسماودهی ار» 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

 14 طرح درس جلسِ شوارُ:
َژی آًاتَهی ٍ هَرفَل ػٌَاى درس:

 دًداى ًظری
 هَرفَلَژی دًداى ّای شیری خلفی هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی: 1تؼداد ٍاحد:

 ترهیویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهیوی گرٍُ آهَزشی: آشٌایی داًشجَیاى با هَرفَلَژی دًداى ّای شیری خلفیاّداف کلی:

فؼالیت  ی حیي تدریسفؼالیت ّا                 فؼالیت ّای قبل از تدریس: 

ّای بؼد از 

 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًشجَ ًحَُ ارائِ درس طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
زهاى 

 )دقیقِ(

   لپ تاپ، پرٍشکتَر،اسالیذ ٍ داًشجَ استاد سخٌراًی داًش شٌاختی % صحت تَضیح دّذ.81* هَرفَلَشی دًذاى ّای خلفی شیری را با  هَرفَلَصی دًداى ّای خلفی شیزی

      داًش شٌاختی % صحت بیاى ًوایذ.01* ابؼاد دًذاى ّای خلفی شیری را با  

 
% صحت 011* سطَح هختلف دًذاى ّای خلفی شیری ٍ اجسائ ّر سطح را با 

 تَضیح دّذ.

      داًش شٌاختی

 

% 011پاییي بَدى ، چپ ٍ راست بَدى ، شیری ٍ دائوی بَدى آى را با  * باال ٍ

 صحت بیاى کٌذ.

 % صحت رکر کٌذ.011*فاًکشي آى را با 

% صحت تَضیح 81، تکویل ریشِ ٍ تاج را با  calcification*زهاى رٍیش ، 

 دّذ.

 شٌاختی

 

 

 شٌاختی

 شٌاختی

ادراک ٍ 

 فْن

 داًش

 داًش

     

  ِ آهَزش:ػرص تاریخ تٌظین: 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 -نشگاه علوم پسشکی گیالندا

 روزانه سفرم طرح در

 15 طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی  ػٌَاى درس:

 ًظری
 آًاتَهی حفرُ پالپ هَضَع درس: :ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی: 1 تؼداد ٍاحد:

 ترهیویگروه  تدٍیي کٌٌدُ: ترهیوی گرٍُ آهَزشی: ى با آًاتَهی حفرُ پالپآشٌایی داًشجَیا اّداف کلی:

فؼالیت ّای  فؼالیت ّای حیي تدریس                :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

بؼد از 

 طبقِ حیطِ ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد بَد رئَس هطالب )تحلیل هحتَا( تدریس
ارائِ ًحَُ 

 درس
 زهاى )دقیقِ( ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا استاد+داًشجَ

 آًاتَهی حفزُ پالپ

سخٌراًی ٍ  داًش شٌاختی % صحت تَضیح دّذ.91* آًاتَهی حفرُ پالپ را با 

گرٍُ 

 کَچک

 یک ساػت Lap Topپرٍشکتَر،اسالیذ، استاد ٍ داًشجَ

 

      اًشد شٌاختی % صحت شرح دّذ.01* فیسیَلَشی حفرُ پالپ را با  

      داًش شٌاختی % صحت بیاى کٌذ.81* تغییرات حفرُ پالپ با سي را با  

      داًش شٌاختی % صحت شرح دّذ.91* جسییات هقاطغ هختلف حفرُ پالپ را با  

  ػرصِ آهَزش: تاریخ تٌظین: 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
 
 
 
 
 
 
 



 

 

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

 روزانه سفرم طرح در

 

 17ٍ  16 طرح درس جلسِ شوارُ:
آًاتَهی ٍ هَرفَلَژی دًداى  ػٌَاى درس:

 ًظری
 ٍ ػضالت جًَدُ TMJهفصل  هَضَع درس: 4:ترم دندانپزشکی رشتِ تحصیلی: 1 تؼداد ٍاحد:

 ترهیویگروه  :تدٍیي کٌٌدُ ترهیوی گرٍُ آهَزشی: ٍ ػضالت جًَدُ TMJآشٌایی داًشجَیاى با هفصل  اّداف کلی:

 فؼالیت ّای حیي تدریس               :       فؼالیت ّای قبل از تدریس 

 رئَس هطالب )تحلیل هحتَا(
ّدف ّای رفتاری:فراگیر پس از پایاى درس قادر خَاّد 

 بَد
 ًحَُ ارائِ درس طبقِ حیطِ

استاد+داًشج

ٍ 
 ٍسیلِ -رساًِ-رٍش ّا

زهاى 

 )دقیقِ(

فؼالیت 

ّای بؼد از 

 تدریس

 TMJهفصل آشٌایی با 
ٍ گرٍُ  سخٌراًی داًش شٌاختی *اجساء هفصل گیجگاّی فکی را شرح دّذ.

 کَچک

ٍ  استاد

 داًشجَ

  یک ساػت پرٍشکتَر،اسالیذ،لپ تاپ

 

*اًَاع حرکات هفصل گیجگاّی فکی را بر هحَرّای هختلف ٍ 

 در پلي ّای هختلف فْرست ًوایذ.

 ح دّذ.*بافت ّای هجاٍر ٍ هتصل بِ هفصل را شر

 شٌاختی

 

 شٌاختی

 داًش

 

 داًش

     

 ػضالت جًَدُآشٌایی با 
*تواهی ػضالت جًَذُ را از ًظر هحل اتصال، آًاتَهی ٍ 

 هَقؼیت آًْا شرح دّذ.

      داًش شٌاختی

 
*تواهی فاًکشي آى ّا ٍ ًقش ّر یک در حرکات ٍ در سیستن 

 جًَذُ را شرح دّذ.

      داًش شٌاختی

  ػرصِ آهَزش: :تاریخ تٌظین 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
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