
 2هان و دندانپزشکی اجتماعی نظری واحد سالمت دطرح درس 

  پیشگیری از سایر بیماریهای بافت سخت موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه آموزشی:

          دکتر سیمین زهرا محبی مدرس:

 هدف كلی: 

 های مینایی اپیدمیولوژی و اتیولوژی و پیشگیری از سایشها، مال اکلوژن و آنومالی

 

 اهداف ويژه:

 در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان قادر باشند:

  ن و محل شایع وقوع ان و پیشگیری از آنرا توضیح دهد.آعوامل اتیولوژیک سایش شیمیایی دندان و اپیدمیولوژی 

  پیشگیری از آنرا را توضیح دهد.ن و محل شایع وقوع ان و آعوامل اتیولوژیک سایش مکانیکی دندان و اپیدمیولوژی 

  و محل شایع وقوع ان و پیشگیری از آنرا را توضیح دهد.ن آعوامل اتیولوژیک سایش تخریبی دندان و اپیدمیولوژی 

  نومالی دندانی را با ذکر مثال شرح دهند.آعوامل اتیولوژیک و انواع 

  به هر ناهنجاری توضیح دهند.اپیدمیولوژی مال اکلوژن در ایران و جهان را با ذکر درصد ابتال 

  بیماران مبتال به مال اکلوژن را رابطه با عوامل موثر در نیاز به درمان و دریافت درمان از دید مصرف کننده و ارائه کننده خدمت در

 ذکر کنند.

 .نکات مرتبط با کنترل فضا و پیشگیری از مال اکلوژن در دوران دندانی مختلط رابیان کنند 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 و پرسش و پاسخ جهت تعامل با دانشجو powerpointبه همراه ارائه  lectureاجرای 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

 

  محاسبه نمره كل:نحوه 

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

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 249تا  239ص  17-فصل  -کتاب مرجع ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 



 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: smohebbi@tums.ac.ir 
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