
 بسمه تعالی

   

 

     

 دندان آناتومی و مورفولوژی :نام درس 

 59-5۹اول  :نیمسال تحصیلی  

 کارگاهی۲:تعداد واحد 

 5-61 ها چهارشنبه : روز و ساعت برگزاری کالس 

 پری کلینیک: محل برگزاری کالس 

 سرکار خانم دکتر فرزانه فرید: مسوول درس 

 فرزانه فرید سرکار خانم دکتر :مسوول تدوین راهنمای درس 

 : اسامی مدرسین 

 جناب آقای دکتر حمید جاللی

  علی ماهگلینیجناب آقای دکتر حس

 سرکار خانم دکتر فرزانه فرید

 

 

 

 

 : کلی واحداهداف  

ن و نقش هر دندان در قوس یی با اکلوژنای و شاخص های ویژه هر دندان، آشآناتومهدف از این واحد کارگاهی، آشنایی دانشجو با 

نیز  دانشجویان با آناتومی دندان های شیری و زمان رویش دندان ها. فکی بصورت تئوری و عملی با تراش دندان ها از گچ می باشد

  آشنا می شوند.

 

 : قوانین کالس 

 



  بوده و در صورت غیبت دانشجو بیش از این تعداد با وی برابر با  جلسه ۳تعداد غیبت موجه مجاز برابر قوانین آموزشی دانشگاه

 مقررات آموزشی رفتار می شود. 

  برسانند. گروهبه اطالع مدیریت محترم  یک هفته پس از تاریخ غیبتدانشجویان موظف اند توجیه غیبت خود را تا حداکثر 

 .حضور دانشجو پس از استاد به منزله غیبت خواهد بود 

  موظف به حفظ  اصول اخالقی در برخورد با اساتید و رعایت شان کالس  می باشند.دانشجویان 

 

 نحوه ارزیابی دانشجویان: 

نقاشی باید  در هر جلسه  در هر جلسه دندان هایی را که تراش داده اند به استاد مربوطه جهت نمره دهی نشان دهند.  باید دانشجویان

 .داده شودتدریس شده به اساتید نشان دندان های 

 قرار داده شده در فوم و نقاشی تراشیده شده و دندانهایمجموعه ،  واز دانشجویان امتحان تراش دندان ها بعمل می آیددر پایان ترم 

  از کلیه دندان ها به اساتید تحویل داده می شود. های کشیده شده

 اساتید ممکن است در طول ترم نیز امتحان تئوری برگزار شود. بنا به نظرازمطالب تئوری امتحان کتبی به عمل می آید. در پایان ترم 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 جدول زمانبندی و محتوای کالس ها

 جلسه تاریخ موضوع استاد

 دکتر ماهگلی
آشنایی با اصطالحات آناتومی و مورفولوژی دندانها، سیستم های نام گذاری دندان ها 

 تهیه وسایل
52/6/49 1  

یدکتر ماهگل   2 52/6/49 آناتومی و فیزیولوژی دندان ها، قوس های دندانی 

  3 1/7/49 معرفی دندان سانترال باال، تراش سانترال باال دکتر جاللی

  4 8/7/49 معرفی دندان الترال باال، تراش الترال باال دکتر جاللی

والترال پایینمعرفی دندان سانترال و الترال پایین، تراش سانترال  دکتر جاللی  12/7/49 5  

  6 55/7/49 معرفی دندان کانین باال، تراش کانین باال دکتر جاللی

  7 54/7/49 معرفی دندان کانین پایین، تراش کانین پایین دکتر جاللی

  8 6/8/49 معرفی دندان پره مولراول باال، تراش دندان پره مولراول باال دکتر فرید

مولردوم باال، تراش دندان پره مولردوم باالمعرفی دندان پره  دکتر فرید  13/8/49 9  

  11 50/8/49 معرفی دندان پره مولراول پایین، تراش دندان پره مولراول پایین دکتر فرید

  11 57/8/49 معرفی دندان پره مولردوم پایین، تراش دندان پره مولردوم پایین دکتر فرید

یدکتر ماهگل دندان مولر اول باالمعرفی دندانهای مولر باال، تراش    9/4/49 12  

یدکتر ماهگل   13 18/4/49 معرفی دندانهای مولر پایین، تراش دندان مولر اول پایین 

  14 52/4/49  آشنایی با دندان های شیری، تراش دندان مولر دوم باال دکتر جاللی

آشنایی با آنومالی های دندانی، تراش دندان مولر دوم پایین  دکتر فرید  5/10/49 15  

  16 4/10/44 شناخت کرونولوژی دندانی 



  17 16/10/49 امتحان 

 
 

لطفا توجه داشته باشید درهر جلسه دندان تراش خورده و نقاشی کشیده شده از دندان مورد نظر را برای نمره دهی به استاد 

 راهنمای خود ارائه دهید. 

در روز امتحان کلیه نقاشی های شما، بهمراه دندان های قرار داده شده در فوم )حتی االمکان مانت شده بر آرتیکوالتور( برای نمره 

 دهی و مقایسه بین گروه ها جمع خواهد شد. 

 

 

  6جلسه 

آشنایی با اصطالحات آناتومی و مورفولوژی دندانها، سیستم  عنوان جلسه
 های نام گذاری دندان ها 

 آقای دکتر ماهگلی نام استاد
 آشنایی با اصطالحات آناتومی و مورفولوژی دندانها هدف کلی 

 :آشنایی با         محتوای درس

 کلی دندان ها آناتومی 

 طبقه بندی دندان ها 

  نامگذاری دندانیسیستم های مختلف 

  بخش های مختلف اصطالحات مربوط به

 دندان
  نیازمندیهای اولیه دانشجو

 PowerPoint presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهنازآناتومی   منابع برای مطالعه بیشتر  

  سیاست های اختصاصی استاد

 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد
 

 

  ۲جلسه 

 فیزیولوژی دندان ها عنوان جلسه

 آقای دکتر ماهگلی نام استاد
 در قوس فکی شناخت عملکرد دندان ها هدف کلی 

  :آشنایی با                محتوای درس

  آکلوزالیقوس های 

 شکل هندسی تاج دندان های مختلف 

 مناطق تماس  

 فضاهای اینترپروگزیمال 

 شناخت نواحی حداکثر برجستگی دندان ها 
  نیازمندیهای اولیه دانشجو



  ,PowerPoint presentation روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

  ۳جلسه 

 معرفی دندان سانترال باال   عنوان جلسه

 آقای دکتر جاللی نام استاد
 سانترال باالآشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندان  هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

 سانترال باال دندان

 تراش دندان سانترال باال 
 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو

 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

  5جلسه 

 معرفی دندان الترال باال   عنوان جلسه

 آقای دکتر جاللی نام استاد
 آشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندان الترال باال هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

 الترال باال دندان

  باال الترالتراش دندان 
 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو

 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 



 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

  6جلسه 

 باالکانین معرفی دندان    عنوان جلسه

 آقای دکتر جاللی نام استاد
 دندان کانین باالآشنایی با آناتومی و مورفولوژی  هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

  دندان کانین باال
  دندان کانین باالتراش 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان روش تراش  

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

  7جلسه 

 معرفی دندان کانین پایین   عنوان جلسه

 آقای دکتر جاللی نام استاد
 آشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندان کانین پایین هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

 دندان کانین پایین
  کانین  پاییندندان تراش 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی



 شدهبررسی دندان های تراشیده 
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

  8جلسه 

 معرفی دندان پره مولر اول باال   عنوان جلسه

 خانم دکتر فرید نام استاد
 آشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندان پره مولر اول باال هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

 دندان پره مولر اول باال
  دندان پره مولر اول باالتراش 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ اولیه دانشجونیازمندیهای 
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  مطالعه بیشترمنابع برای 

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

  5جلسه 

 معرفی دندان پره مولردوم باال   عنوان جلسه

 خانم دکتر فرید نام استاد
 آشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندان پره مولر دوم باال هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

 دندان پره مولر دوم باال
  دندان پره مولردوم باالتراش 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده



  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

  نیره رشیدانروش تراش دندان ها. ترجمه دکتر  

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

  61جلسه 

 معرفی دندان پره مولر اول پایین   عنوان جلسه

 خانم دکتر فرید نام استاد
 آشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندان پره مولر اول پایین هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

 دندان پره مولر اول پایین
  دندان پره مولر اول پایینتراش 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 های تراشیده شدهبررسی دندان 
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 دندانیبخش پروتزهای  نحوه تماس با استاد

 

 

  66جلسه 

 معرفی دندان پره مولردوم پایین   عنوان جلسه

 خانم دکتر فرید نام استاد
 آشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندان پره مولر اول پایین هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

 دندان پره مولر دوم پایین
  دندان پره مولردوم پایینتراش 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی



 بررسی دندان های تراشیده شده
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

  6۲جلسه 

 مولر باال های معرفی دندان   عنوان جلسه

 آقای دکتر ماهگلی نام استاد
 دندان های مولر باالآشنایی با آناتومی و مورفولوژی  هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

  دندان های مولر باال
  اول باالدندان مولرتراش 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

  6۳جلسه 

 معرفی دندان های مولر پایین   عنوان جلسه

 آقای دکتر ماهگلی نام استاد
 آشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندان های مولر پایین هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

  دندان های مولر پایین
  دندان مولراول پایینتراش 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده



  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

  61جلسه 

 دندان های شیری   عنوان جلسه

 آقای دکتر جاللی نام استاد
 آشنایی با آناتومی و مورفولوژی دندان های شیری هدف کلی 

آشنایی با آناتومی و بخش های مختلف   محتوای درس

  دندان های شیری
  دندان مولردوم باالتراش 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان روش تراش  

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

  65جلسه 

 آنومالی های دندانی   عنوان جلسه

 خانم دکترفرید نام استاد
 آنومالی های دندانیآشنایی با  هدف کلی 

 معرفی انواع آنومالی های دندانی  محتوای درس
  پاییندندان مولردوم تراش 



 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 

 

 

 

 

 

  66جلسه 

 Chronology dental   عنوان جلسه

  نام استاد
 شناخت زمان رویش دندان ها هدف کلی 

 معرفی زمان رویش دندان ها  محتوای درس
 بررسی کلیه دندان های تراشیده شده 

 داشتن گچ، اسپاتول مدالژ، اسپاتول گچ نیازمندیهای اولیه دانشجو
 PowerPoint presentation, carving demonstration روش تدریس

 آزمون کتبی پایان ترم  روش ارزیابی

 بررسی دندان های تراشیده شده
  Wheeler’s dental anatomy, physiology منابع اصلی

and occlusion. 9
th
 ed. 

 آناتومی و مورفولوژی دندان. دکترحسن بهناز  منابع برای مطالعه بیشتر

 روش تراش دندان ها. ترجمه دکتر نیره رشیدان 

  سیاست های اختصاصی استاد
 بخش پروتزهای دندانی نحوه تماس با استاد

 


