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 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه آموزشی:

          دکتر افسانه پاکدامنمدرس: 

 هدف كلی: 

 پیشگیری از پوسیدگی را تبیین کند.ارزیابی خطر پوسیدگی و نقش آن در در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند 

 

 اهداف ويژه:

 در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان قادر باشند:

 .نقش دندانپزشک در سطح فردی و اجتماعی را تبیین کند 

  اصول ارزیابی  خطر بیماری(Caries risk assessment) .در سطح فردی را برشمارد 

  اصول ارزیابی  خطر بیماریCaries risk assessment) ).در سطح اجتماعی را برشمارد 

 .ارزیابی خطر پوسیدگی را تعریف کند 

 .پروسه پوسیدگی شامل دمینرالیزاسیون و رمینرالیزاسیون را تعریف کند 

 .رویکرد مبتنی بر پر خطری را توضیح دهد 

 .ریسک فاکتور های مرتبط با پوسیدگی را بر شمارد 

  کودکان را توضیح دهد.ارزیابی خطر پوسیدگی در 

 .ارزیابی خطر پوسیدگی در بزرگساالن  را توضیح دهد 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه  1

 

  روش آموزشی:

 سخنرانی  تعاملی

 پرسش و پاسخ 

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 خیر

 

  نحوه ارزشيابی:

 آزمون کتبی پایان ترم به صورت سواالت چندگزینه ای

 

 مبحث:نمره برای اين 

 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(:

 22فصل  -کتاب مرجع ملی سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی 

 اسالیدهای کالس 



 

 منابع برای مطالعه بيشتر: 

 Essential Dental Public Health. Oxford University Press. 2005 (Chapter 11-16) 

 

  نحوه ارتباط با استاد:
  مراجعه حضوری به گروه آموزشی 
 نماینده کالس 
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