
بسمه تعالي 
 

 

سالمت دهان و سالمت جامعه : عنوان درس
 

 

  اولنيمسال : تاريخ                 صبح  8-12 شنبه :زمان            رضا يزداني  دكتر : مدرس
  آمفي تئاتر: مكان                نفر  80 :تعداددوره عمومي دندانپزشكي  دانشجويان: گروه هدف

ندارد   :نيازپيش
 
 

U دف يه :  كل
. شبكه بهداشتي درماني كشور و بخشهاي مختلف آموزشي دانشكده دندانپزشكيآشنايي دانشجويان با 

 

 

Uژه داف وي : اه
 

 : انتظار مي رود كه فراگيران پس از گذراندن جلسه آموزشي بتوانند
 .سيستم شبكه بهداشتي درماني كشور را شرح دهند -
 .دپرسنل شبكه بهداشتي درماني كشور را نام ببرن -
 .واحدهاي مستقر در مراكز بهداشتي درماني را نام ببرند -
 .شرح وظايف واحدهاي مختلف در مركز بهداشتي درماني را بطور مختصر توضيح دهند -
 .انواع خدمات دندانپزشكي ارائه شده در مركز بهداشتي درماني را شرح دهند -
 .بخش هاي مختلف را در يك دانشكده دندانپزشكي نام ببرند -
 .خدمات بخش هاي مختلف در دانشكده دندانپزشكي را بطور مختصر توضيح دهند -

Uس رن :  رف
 1389شايان نمودار : ، دكتر سيد حسن حسني، نشر تهران دندنپزشكي براي همگان

  1376شبكه بهداشت و درمان شهرستان، دكتر سيروس پيله وردي، انتشارات عقيق سال 
 

Uشي ژي آموز ت را ست :  ا
و پاسخ از دانشجويان و پرسش  سخنراني

 

Uشيابي رز ا حوه  :  ن
 

  در پايان ترمي امتحان كتب
 

Uشجو دان : Uوظايف 
 حضور منظم در جلسات آموزشي .1
 مطالعه رفرنس واحد درسي .2
رفع اشكال در صورت نياز  .3

Uد ستا : Uوظايف ا
 منظم در محل تدريسحضور  .1
 پاسخ به سواالت دانشجويان .2
 استفاده از وسايل كمك آموزشي مناسب .3
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