
بسمه تعالي 
 

 

سالمت دهان و سالمت جامعه : عنوان درس
 

 

  اولنيمسال : تاريخ                 صبح  8-12 شنبه :زمان              حسين حصاري  دكتر : مدرس
  پژوهشكده دندانپزشكي: مكان             نفر  100حدود  :تعداد  دوره عمومي دندانپزشكي   دانشجويان: گروه هدف

ندارد   :زنياپيش
 
 

Uدف كلي :  ه
. دندانپزشكي و فرآيندهاي آن، فضاي فيزيكي دانشكده دندانپزشكي و پرسنل آنآشنايي دانشجويان با 

 

 

Uژه داف وي : اه
 

 .از چند جهت مقايسه كند با ساير رشته هاي پزشكيرا و آن را تعريف كند دانشجو رشته دندانپزشكي  -
 . را شرح دهد ابعاد آنو بر شمارد تخصص هاي دندانپزشكي  دانشجو -
 .از نزديك ببيند محيط درماني دندانپزشكي ارتباط زودرس داشته باشد وبيمار با  -
 .آشنايي اوليه داشته باشد  ا اساتيد رشته هاي مختلف دندانپزشكيب -
 .درك كلي داشته باشد و اهميت آن را شرح دهد مشكالت و بيماريهاي دندانپزشكياز  -
. را كسب نمايد مهارت هاي ارتباطي اوليه با بيماران -

Uس رن :  رف
جزوه آموزشي مهارتهاي ارتباط با بيماران دندان پزشكي 

 1389شايان نمودار : دندنپزشكي براي همگان، دكتر سيد حسن حسني، نشر تهران 
  1376شبكه بهداشت و درمان شهرستان، دكتر سيروس پيله وردي، انتشارات عقيق سال 

 

Uشيا ژي آموز ت را :  ست
و پرسش و پاسخ از دانشجويان  power pointنرم افزار + سخنراني

 

Uشيابي رز ا حوه  :  ن
 

  سواالت تستيبه صورت ي امتحان كتب
 

Uشجو دان : Uوظايف 
 نظم و همراهي در كالس .1
 فعاليت در كالس بصورت پاسخ به سواالت سر كالس .2
مطالعه رفرنس  .3

Uد ستا : Uوظايف ا
حضور به موقع   .1
 ه سواالت احتمالي دانشجويانپاسخگويي ب .2
 استفاده از رسانه هاي آموزشي .3
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