
 2واحد سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری طرح درس 

  نظام های سالمت دهان موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه آموزشی:

          دکتر کتایون سرگران مدرس:

 هدف كلی: 

 .با نظام های سالمت دهان موجود در جهان آشنا باشددانشجو باید پس از پایان جلسه 

 

 اهداف ويژه:

  توضیح دهد.انواع نظام های سالمت دهان در جهان را دانشجو باید بتواند 

  انواع نظام های سالمت دهان در جهان را با یکدیگر مقایسه کند.دانشجو باید بتواند 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 تعاملی سخنرانی

 بحث گروهی

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:

 آزمون کتبی پایان ترم به صورت سواالت چندگزینه ای

 

 نمره برای اين مبحث:

 نمره کل 20از  33/1

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 نمره کل( 20سوال این مبحث در امتحان پایان ترم )از  4بر اساس پاسخ دهی به 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 (9)فصل نظام های سالمت دهان فصل  -درسنامه ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: k-sargeran@tums.ac.ir 
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