
 پوسیدگی شناسیطرح درس 

  و روشهای پیشگیری در سطح جامعهاپیدمیولوژی پوسیدگی  موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه آموزشی:

          دکتر محبی مدرس:

 هدف كلی: 

 و روشهای پیشگیری در سطح جامعه آشنایی دانشجویان با اپیدمیولوژی پوسیدگی و عوامل مرتبط با آن
 

 اهداف ويژه:

 معیار دوگانه تشخیص پوسیدگی(dicotomous) و معیارD1-D3 .را تعریف کند 

 ( یك شاخص ایده آل را توضیح دهد..6خصوصیات )مورد 

  مزایا و محدودیتهای شاخصDMFT .را بیان کند 

  کند.روند الگوی پوسیدگی دندانی در طی تاریخ را به اختصار بیان 

 .روند تغییرات معاصر شدت و شیوع پوسیدگی دندانهای شیری و دائمی رادر کشورهای توسعه یافته توضیح دهد 

 .روند تغییرات معاصر شدت و شیوع پوسیدگی دندانهای شیری و دائمی رادر کشورهای در حال توسعه توضیح دهد 

 .ارتباط سن وجنس را با وضعیت پوسیدگی توضیح دهد 

  اجتماعی فرد و جامعه را با پوسیدگی توضیح دهد.–ارتباط وضعیت اقتصادی 

 .رژیم غذایی و تغذیه  را تعریف کندوارتباط انها را با پوسیدگی به اختصار توضیح دهد 

 .پوسیدگی ریشه و عوامل موثر بر ان را توضیح دهد 

 یب هر کدام شرح دهند.راههای متداول پیشگیری از پوسیدگی در سطح جامعه را با مزایا و معا 
 

 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه دو
 

 

  روش آموزشی:

 و پرسش و پاسخ جهت تعامل با دانشجو powerpointاجرای سخنرانی به همراه ارائه 

 

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشیابی:

 پایان ترم MCQامتحان 

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره 5/2

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 نمره امتحان نهایی

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالید استاد 

 



 منابع برای مطالعه بیشتر:

 Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 3rd Edition. Ole Fejerskov (Editor), 

Bente Nyvad (Editor), Edwina Kidd (Editor); Chapters 4 and 22. 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: smohebbi@tums.ac.ir 
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