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سالمت دهان و سالمت جامعه : عنوان درس
 

 

  اولنيمسال : تاريخ                 صبح  8-12 شنبه :زمان            سيمين زهرا محبي دكتر : مدرس
  پژوهشكده دندانپزشكي: مكان              نفر  100حدود  :تعداددوره عمومي دندانپزشكي  دانشجويان: گروه هدف

ندارد   :زنياپيش
 
 

Uدف كلي :  ه
آشنايي دانشجويان با اصول كلي بهداشت دهان و دندان و اصول پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان در گروه هاي مختلف 

. سني
 

 

Uژه داف وي : اه
 

 را تعريف كند و علت اصلي آنها را نام) ژنژويت و پريودنتيت(پوسيدگي دنداني و بيماريهاي بافت نگه دارنده دندان  -
 .ببرد

 .روش رايج رعايت بهداشت دهان در بزرگساالن و كودكان را توضيح دهد -
 .انواع فلورايدهاي موضعي و سيستميك را نام ببرد و طريق كاربرد هر كدام را به اختصار توضيح دهد -
 .توصيه هاي الزم براي ارتقاء سالمت دهان در بارداري را بيان كند -
 .را نام ببرد) مشكالت حاد و عوارض اجتماعي(عوارض بيماريهاي دهان و دندان  -
) مورد 3حداقل . (ارتباط بيماريهاي دهان و دندان با بيماريها و شرايط سيستميك را بيان كند -

Uس رن :  رف
 .1391ت تيمورزاده، دكتر ربيعي، دكتر محبي، دكتر يزداني، انتشارا. دانستني هاي سالمت دهان و دندان ويژه گروه پزشكي

 

Uشي ژي آموز ت را ست :  ا
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
ر به موقع  حضو .1
 پاسخگويي به سواالت احتمالي دانشجويان .2
 استفاده از رسانه هاي آموزشي .3
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