
 2 واحد سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظریطرح درس 

  سالمت دهان و دخانیات موضوع درس:

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی:

          دکتر محمدرضا خامی مدرس:

 هدف كلی: 

 الزم در این زمینهآشنایی با نقش دندانپزشکان در مورد مشاوره ترک دخانیات در مطب دندانپزشکی و مهارت 

 

 اهداف ويژه:

 در پایان جلسه دانشجو باید بتواند:

 .عوارض استعمال دخانیات بر سالمت بدن و سالمت دهان را مختصرا توضیح دهد 

  موثر است را برشمارد.دالیل اینکه ارائه مشاوره ترک دخانیات توسط دندانپزشکان 

  مدل تغییر رفتار“Stages of Change” .را مختصرا توضیح دهد 

  5مراحل پروتکلA هر مرحله را توضیح دهد. و برای مشاوره ترک دخانیات در مطب دندانپزشکی را نام برده 

  5دستورالعملهایR  ،5W  4وD .مشاوره ترک دخانیات در مطب دندانپزشکی را توضیح داده و کاربرد هر کدام را بیان کند 

 

  تعداد جلسات:

 جلسه 1

 

  آموزشی:روش 

 سخنرانی تعاملی

 پرسش و پاسخ

 

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

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس 

 20 ، فصل1394ب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، تالیف گروه مولفان، انتشارات جهاد دانشگاهی، اکت 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

- 

 



  نحوه ارتباط با استاد:

 حضوری 

 E-mail: mkhami@tums.ac.ir 
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