
 2واحد سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری  طرح درس

  شاخص های سالمت دهان و دندان ایران موضوع درس:

  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه آموزشی:

          دکتر سمانه رازقی مدرس:

 هدف كلی: 

 مهم ترین شاخص های سالمت دهان و دندان در ایرانآشنایی با 

 

 اهداف ويژه:

 در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان قادر باشند:

  تاثیر مشکالت دهان و دندان )پوسیدگی، بیماری های پریودنتال، تروماهای دندانی و ..( را بر سالمت عمومی فرد بطور خالصه توضیح

 دهد.

 نام ببردرا  ثبت شاخص های دهان و دندان در پیمایش های کشوریالیل اهمیت د. 

  مهم ترین نتایج آخرین پیمایش کشوری سالمت دهان و دندان را در حیطه پوسیدگی دندان، بر اساس شاخصDMFT  و شاخص

 پوسیدگی سطح ریشه شرح دهد و در گروه های سنی مختلف مقایسه کند.  

  اساس شاخص ، بر بیماری های پریودنتالمهم ترین نتایج آخرین پیمایش کشوری سالمت دهان و دندان را در حیطهCPI modified 

 شرح دهد و در گروه های سنی مختلف مقایسه کند.   و شاخص فقدان چسبندگی لثه

  .وضعیت بی دندانی کامل و استفاده از پروتز در گروه های سنی مختلف را بر اساس نتایج آخرین پیمایش مقایسه کند و شرح دهد 

  اساس نتایج آخرین پیمایش کشوری شرح دهد.شیوع ضایعات سرطانی حفره دهان در دو جنس را بر 

 .شیوع صدمات تروماتیک دندانی را در گروه های سنی مختلف بر اساس نتایج آخرین پیمایش کشوری مقایسه کند 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:

 و ویدئو پروژکتور power pointسخنرانی با استفاده از 
 پرسش و پاسخ

 

  مجازی دانشگاه:استفاده از سامانه 

 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(:

  269-259صفحات  -19فصل  -سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعیملی کتاب مرجع 



 اسالیدهای کالس 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

  الکترونیکی:  موزش پزشکی، قابل دریافت از نشانیدهان و دندان وزارت بهداشت، درمان و آ بهداشتگزارش اداره 

http://iranoralhealth.ir/1395/07/13/   1391-سال-در-ایران-دندان-و -دهان-سالمت-سیمای

 

  نحوه ارتباط با استاد:

 E-mail: s-razeghi@tums.ac.ir 
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