
 2واحد سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری طرح درس 

 دندانپزشکی مبتنی بر شواهد موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه آموزشی:

         دکتر رضا یزدانی مدرس:

 هدف كلی: 

 آشنایی با اصول و کاربرد دندانپزشکی مبتنی بر شواهد

 

 اهداف ويژه:

 :باشد قادر باید دانشجو فصل این مطالعه از پس
  را توضیح دهد شواهد بر مبتنی دندانپزشکی و پزشکیاهمیت. 

  شرح دهد را مناسب بالینی سؤالنحوه طراحی. 

 د.خصوصیات آن ها توضیح دهو  علمی مطالعات انواع 

  دشرح ده ارزشی سلسله اساس بررا  علمی شواهد و مطالعاتنحوه تقسیم بندی. 

  توضیح دهد بالینی سؤال اساس بر را شواهدنحوه جستجوی. 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 تعاملی سخنرانی

 

  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  4اساس پاسخ دهی به بر 

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 137تا  125صفحه  -10فصل  -کتاب مرجع ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

- 

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: ryazdani@tums.ac.ir                                  

 Tel:02188015960 
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