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  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعیگروه آموزشی: 
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 هدف كلی: 

 آشنایی با برنامه ریزی در زمینه ارتقاء سامت دهان در جامعه
 

 اهداف ويژه:

 جلسه دانشجو باید بتواند:در پایان 

 .واژه های مدیریت و برنامه ریزی را به طور ساده تعریف کرده و ارتباط آن دو را بیان کند 

 .اهمیت برنامه ریزی صحیح برای ارتقاء سالمت جامعه را مختصرا توضیح دهد 

 ح دهد.مراحل برنامه ریزی برای حل مشکالت سالمت جامعه را برشمارد و هرکدام را مختصرا توضی 

 .انواع اهداف در برنامه ریزی را برشمارد و هرکدام را توضیح دهد 

 .اهمیت و انواع روشهای ارزیابی برنامه های سالمت را مختصرا توضیح دهد 
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  روش آموزشی:

 سخنرانی تعاملی

 پرسش و پاسخ

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:
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  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(:

 اسالیدهای کالس 

  16  ، فصل1394اجتماعی، تالیف گروه مولفان، انتشارات جهاد دانشگاهی، کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 
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  نحوه ارتباط با استاد:
 حضوری 

 E-mail: mkhami@tums.ac.ir 
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