
 طرح دوره

 

  نام درس:
 2نظری  و دندانپزشکی اجتماعی سالمت دهانواحد 

 

 نحوه ارائه درس: 
 نظری

 

 تعداد واحد:

 یک واحد

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 گروه سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 

  مسئول درس:
 دکتر سیمین زهرا محبی 

 smohebbi@tums.ac.ir آدرس الکترونیک: 

 88015960تلفن تماس: 

 

 پیش نیاز:

 1سالمت دهان نظری 

 

 اهداف کلی:

 آشنایی با مبانی اپیدمیولوژی 

 آشنایی با اصول پیشگیری و ارتقاء سالمت دهان 

  آشنایی با خدمات سالمت(Health services) 

 

    اهداف اختصاصی:
 

 :باشد قادر دانشجو رود می انتظار جلسه این پایان در حیطه شناختی: 

o کند.  مقایسه یکدیگر توضیح دهد و با را جهان در دهان سالمت های نظام انواع 

o  شامل انواع مطالعات و کاربرد هر یک را با ذکر مثال شرح دهد.  اپیدمیولوژیاصول اولیه 

o  را توضیح دهد.  نقادانه ارزیابیو  شواهد بر مبتنی دندانپزشکیاصول 

o  را بیان کند. دندان و دهان سالمت ارتقاء در آموزشنقش 

o  دهان را با ذکر مثال توضیح دهد.  سالمت ارتقاء در رفتاری تغییراتاصول 

o را تعریف کند و عناصر آن را نام ببرد. سالمت ارتقاء برای ریزی برنامه و سالمت مدیریت 

o  و پیشگیری از سایشها، مال اکلوژن و آنومالی های مینایی را توضیح دهد.اپیدمیولوژی و اتیولوژی 

o  را نام برده و  و ترس و اضطراب(  ،کیفیت زندگی ،)مال اکلوژن، سرطان، اجتماعی دندان و دهان سالمت های شاخصمهم ترین

 روش صحیح ثبت آن را شرح دهد.

o  ش کشوری توضیح دهد.ررا بر اساس آخرین گزا ایران در دندان و دهان سالمت های شاخصمهم ترین 

o  و پروتکل های مختلف ترک دخانیات در مطب دندانپزشکی را شرح دهد.  سالمت بر دخانیاتنقش  
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o  .اصول اقتصاد سالمت را توضیح دهد 

o  را در سطح فردی و جامعه برشمارد. پوسیدگی خطر ارزیابیاصول 

o  را برشمارد. کارانه محافظهاصول دندانپزشکی 

o را توضیح دهد.  سالمندان و خاص بیماراندر  دهان سالمت ارتقاء اصول 

 

 یطه رفتاری:ح  -  

 

 یطه عاطفی:ح 

o .به ارزیابی خطر در سطح فردی و جامعه به عنوان روش ارزیابی وضعیت فعلی در سطح فردی و جامعه اهمیت دهد 

o دندان اعتقاد داشته باشد.  و دهان سالمت ارتقاء به اهمیت نقش آموزش در 

o نقش دندانپزشک در ترک دخانیات اعتقاد داشته باشد. به 

o .به نقش دندانپزشکی محافظه کارانه در سالمت دهان و دندان اهمیت دهد 

 

 عداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:ت

 جلسه 15تعداد جلسات: 

دکتر رضا یزدانی، دکتر حسین حصاری، دکتر افسانه پاکدامن، دکتر محمدرضا خامی، دکتر کتایون دکتر سیمین زهرا محبی، اسامی مدرسین: 

 دیا غالمیازقی، دکتر مهسرگران، دکتر سمانه ر

 
 2شماره کالس:   7:30-8:30ساعت:  روز: یکشنبه

 

 جلسه تاریخ عنوان بحث مدرس

 اول 28/11/97 نظام سالمت دکتر سرگران

 دوم 05/12/97 اپیدمیولوژی رازقیدکتر 

 سوم 12/12/97 دندانپزشکی مبتنی بر شواهد دکتر یزدانی

 چهارم 19/12/97 ارزیابی نقادانه دکتر یزدانی

 پنجم 18/1/98 2آموزش در ارتقاء سالمت دهان و دندان  دکتر حصاری

 ششم 25/01/98 تغییرات رفتاری در ارتقاء سالمت دکتر حصاری

 هفتم 01/02/98 سالمت و برنامه ریزی برای ارتقاء سالمت مدیریت دکتر خامی

 هشتم 08/02/98 2سالمت و پیشگیری از بیماریهای نسوج سخت دندانی دکتر محبی

 نهم 15/02/98 2شاخص های سالمت دهان و دندان  دکتر محبی

 دهم 22/02/98 شاخص های سالمت دهان و دندان در ایران دکتر رازقی

 یازدهم 29/02/98 دخانیات و سالمت دکتر خامی

 دوازدهم 12/03/98 اقتصاد سالمت دکتر غالمی

 سیزدهم 19/03/98 ارزیابی خطر پوسیدگی دکتر پاکدامن

 چهاردهم 26/03/98 درمان های محافظه کارانه دکتر پاکدامن

 پانزدهم 2/04/98 سالمت دهان بیماران خاص و سالمندان دکتر سرگران

 



 تدریس:روش های 

  سخنرانی همراه با استفاده ازPower Point 

  پرسش و پاسخ 

 )کوییز قبل و بعد از تدریس )بدون احتساب نمره 

 

 وظایف دانشجو:

 حضور به موقع و تمام مدت در زمان برگزاری کالس ها 

 مشارکت فعال و پاسخ دهی مناسب به سواالت مطرح شده از سوی مدرس 

  در زمان برگزاری کالس ها رفتار حرفه ایرعایت اصول 

 پرسش از مدرس در صورت وجود موارد مبهم 

 

 وظایف استاد:

 حضور به موقع در زمان برگزاری کالس 

 اعتراضات به موقع به رسیدگی 

 Role Model  مناسب 

 )ارائه محتوای تدریس به دانشجویان )بنا به صالحدید مدرس 

 دانشجویان سواالت به گویی پاسخ 

  های آموزشی و استراتژی های نوین و کارآمد آموزشیاستفاده از رسانه 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

 (3، و 2، 1)با توزیع مناسب در درجه سختی های مختلف  آزمون پایان ترم بصورت سواالت چند گزینه ای 

 

  مقررات:
 جویان الزامی است.شاز جانب دان رعایت قوانین مربوط به حضور و غیاب 

  وزهای مربوطه برگزار خواهد شد.وی معاونت آموزشی سر ساعت و در ربرنامه ارائه شده از ستمامی جلسات طبق 

  .هر گونه جابجایی کالسها و یا اسامی دانشجویان باید با اطالع معاونت آموزشی و مدیریت گروه صورت گیرد 

 

 حد مجاز غیبت:

 جلسه  3

 

 قوانین نمره دهی:
  :12نمره قبولی 

  20ترم )چهارگزینه ای(: کل نمره آزمون پایان 

 

 منابع:

  ،کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات
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