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 گروه های آموزشی ارائه دهنده:
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  مسئول درس:
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 پیش نیاز:

 1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

 

 اهداف کلی:

 دندان و دهان سالمت ارتقاء بر بهداشتی رفتارهای تأثیر با رابطه در دانشجویان عملکرد ارتقاء و نگرش تغییر آگاهی، افزایش درس این از هدف

 .باشد می جامعه افراد دهان سالمت ارتقاء به نسبت تعهد ایجاد و موجود معتبر علمی شواهد آخرین اساس بر

 

    اهداف اختصاصی:
 

 :انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر: حیطه شناختی 

o کند. مطرح مشخص سوال یک قالب در را نگر جامعه و بالینی شکالتم 

o شمارد بر را آن ضعف و قوت نقاط مقاله یک خواندن با. 

o هدف را توضیح دهد. اصول آموزش بهداشت دهان و دندان به گروههای 

o .توصیه های الزم در ارتباط با مصرف مواد غذایی مفید و مضر بر سالمت دهان و دندان را  بیان کند 

o ط ضعف و قدرت توضیح دهد.سه روش اموزش سالمت و سه رسانه کمک آموزشی را با برشمردن نقا 

 

 انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر: یطه رفتاری:ح 

o .به صورت کارا و هدفمند، بانکهای اطالعاتی را جستجو کند 

o باشد هدف گروههای برای آموزشی مفاهیم ارائه در آموزشی کمک وسایل از استفاده به قادر. 

o  دهان و دندان را به گروههای هدف آموزش دهد.بتواند به طور مؤثر اصول و روشهای بهداشت 

 

 انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر: یطه عاطفی:ح 

o .تأثیر مصرف مواد غذایی بر سالمت دهان و دندان را جدی بگیرد 
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o .نسبت به رعایت بهداشت دهان و دندان بیماران حساس شود 

o  کند.اهمیت اموزش سالمت بر ارتقاء سالمت جامعه را را درک 

 

 عداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:ت

 9-12جلسه شیفت صبح  8

 با مشارکت کلیه اساتید گروه: 

 آقایان: دکتر محمدرضا خامی، دکتر رضا یزدانی، دکتر حسین حصاری 

 سرگران، دکتر مهدیا غالمیخانم ها: دکتر سیمین زهرا محبی، دکتر سمانه رازقی، دکتر افسانه پاکدامن، دکتر کتایون 

 

 روش های تدریس:

  سخنرانی تعاملی با استفاده ازPower Point 

 حضور در عرصه 

 ایفای نقش 

 کار در گروه های کوچک 

 کارگاه 

 

 ظایف دانشجو:و

  در محل مقرر حضور داشته باشند. 9تمامی دانشجویان موظف هستند رأس ساعت 

  آموزشی و پاسخ به سؤاالت از وظایف دانشجویان می باشد.رعایت نظم، همراهی و مشارکت در کارگاههای 

 .مطالعه رفرنسهای اعالم شده توسط دانشجویان مورد انتظار است 

 .مطالعه مباحث کارگاههای آموزشی و آمادگی قبل از حضور در فیلد توسط دانشجویان مورد انتظار است 

  روپوش سفید و تمیز و آستین بلند در عرصه حضور یابند.دانشجویان ملزم هستند با پوشش و ظاهر مناسب در کالس و با 

  دانشجویان موظف به رعایت اصول اخالقی در برخورد با بیماران، پرسنل شاغل در عرصه های مورد بازدید، پرسنل گروه، اساتید، و حفظ

 نظم در گروه می باشند.

 

 ظایف استاد:و

 موقع به حضور 

 نمره موقع به اعالم 

 سؤاالت صحیح طراحی 

 حضور در جلسه امتحان 

 اعتراضات به موقع به رسیدگی 

 آموزشی ساعات طول در استاد حضور 

 Role Model  مناسب 

 دانشجویان سواالت به گویی پاسخ 

 استفاده از رسانه های آموزشی و استراتژی های نوین و کارآمد آموزشی 

 

 وش های ارزیابی دانشجو:ر

  ارزیابی کتبی 

  و میزان فعالیت و مشارکت در کارگاه ها  ، رعایت رفتار حرفه ای،لیست شامل حضور دانشجو در هر جلسهاستفاده از چک 

 و تهیه رسانه آموزشی  ارزیابی کار عملی و تیمی دانشجو شامل کیفیت کار تیمی در بخش دندانپزشکی مبتنی بر شواهد 

 عرصه ارزیابی کیفیت کار عملی دانشجو و گزارشات دانشجو از حضور در 

 



  قررات:م
  می باشد و غیبت بیش از آن به معنای عدم قبولی در واحد خواهد بود. یک روزتعداد غیبتهای مجاز حداکثر 

  ،در صورت غیبت در هر جلسه، نمره مربوط به آن جلسه صفر خواهد بود. در صورت موجه بودن غیبت )با نظر گروه( و با هماهنگی قبلی

 نمره آن جلسه به دانشجو تعلق خواهد گرفت.به شرط جبران کالس مربوطه، 

 .استفاده از تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ جز در موارد لزوم، ممنوع بوده و در صورت مشاهده، کسر نمره برای دانشجو خواهد داشت 

 

 د مجاز غیبت:ح

 یک جلسه

 

 قوانین نمره دهی:
 نمره شامل: 20محاسبه نمره کل از 

 نمره( 4) ارزیابی کتبی در پایان دوره 

 ( 16ارزیابی عملی :)نمره 

 نمره( 4و میزان فعالیت و مشارکت در کارگاه ها ) ، رعایت رفتار حرفه ایشامل حضور دانشجو در هر جلسه :استفاده از چک لیست 

 ( و تهیه رسانه  2ارزیابی کار عملی و تیمی دانشجو: شامل کیفیت کار تیمی در بخش دندانپزشکی مبتنی بر شواهد )4آموزشی )نمره 

 نمره( 6نمره( )مجموعا 

 ( 6ارزیابی کیفیت کار عملی دانشجو و گزارشات دانشجو از حضور در عرصه )نمره 

 

 منابع:

  اسالیدهای اساتید1درسنامه عملی ، 

 


	طرح دوره
	نام درس:
	سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی عملی 1
	نحوه ارائه درس:
	عملی –کارگاهی
	تعداد واحد:
	یک واحد
	گروه های آموزشی ارائه دهنده:
	گروه سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی
	مسئول درس:
	دکتر سیمین زهرا محبی
	آدرس الکترونیک: smohebbi@tums.ac.ir
	تلفن تماس: 88015960
	پیش نیاز:
	سلامت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 1
	اهداف کلی:
	هدف از این درس افزایش آگاهی، تغییر نگرش و ارتقاء عملکرد دانشجویان در رابطه با تأثیر رفتارهای بهداشتی بر ارتقاء سلامت دهان و دندان بر اساس آخرين شواهد علمي معتبر موجود و ایجاد تعهد نسبت به ارتقاء سلامت دهان افراد جامعه می باشد.
	اهداف اختصاصی:
	 حیطه شناختی: انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر:
	o مشکلات باليني و جامعه نگر را در قالب یک سوال مشخص مطرح کند.
	o با خواندن یک مقاله نقاط قوت و ضعف آن را بر شمارد.
	o اصول آموزش بهداشت دهان و دندان به گروههای هدف را توضیح دهد.
	o توصیه های لازم در ارتباط با مصرف مواد غذایی مفید و مضر بر سلامت دهان و دندان را  بیان کند.
	o سه روش اموزش سلامت و سه رسانه کمک آموزشی را با برشمردن نقاط ضعف و قدرت توضیح دهد.
	 حیطه رفتاری: انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر:
	o به صورت کارا و هدفمند، بانکهای اطلاعاتی را جستجو کند.
	o قادر به استفاده از وسایل کمک آموزشی در ارائه مفاهیم آموزشی برای گروههای هدف باشد.
	o بتواند به طور مؤثر اصول و روشهای بهداشت دهان و دندان را به گروههای هدف آموزش دهد.
	 حیطه عاطفی: انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر:
	o تأثیر مصرف مواد غذایی بر سلامت دهان و دندان را جدی بگیرد.
	o نسبت به رعایت بهداشت دهان و دندان بیماران حساس شود.
	o اهمیت اموزش سلامت بر ارتقاء سلامت جامعه را را درک کند.
	تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:
	8 جلسه شیفت صبح 12-9
	با مشارکت کلیه اساتید گروه:
	آقایان: دکتر محمدرضا خامی، دکتر رضا یزدانی، دکتر حسین حصاری
	خانم ها: دکتر سیمین زهرا محبی، دکتر سمانه رازقی، دکتر افسانه پاکدامن، دکتر کتایون سرگران، دکتر مهدیا غلامی
	روش های تدریس:
	 سخنرانی تعاملی با استفاده از Power Point
	 حضور در عرصه
	 ایفای نقش
	 کار در گروه های کوچک
	 کارگاه
	وظایف دانشجو:
	 تمامی دانشجویان موظف هستند رأس ساعت 9 در محل مقرر حضور داشته باشند.
	 رعایت نظم، همراهی و مشارکت در کارگاههای آموزشی و پاسخ به سؤالات از وظایف دانشجویان می باشد.
	 مطالعه رفرنسهای اعلام شده توسط دانشجویان مورد انتظار است.
	 مطالعه مباحث کارگاههای آموزشی و آمادگی قبل از حضور در فیلد توسط دانشجویان مورد انتظار است.
	 دانشجویان ملزم هستند با پوشش و ظاهر مناسب در کلاس و با روپوش سفید و تمیز و آستین بلند در عرصه حضور یابند.
	 دانشجویان موظف به رعایت اصول اخلاقی در برخورد با بیماران، پرسنل شاغل در عرصه های مورد بازدید، پرسنل گروه، اساتید، و حفظ نظم در گروه می باشند.
	وظایف استاد:
	 حضور به موقع
	 اعلام به موقع نمره
	 طراحی صحیح سؤالات
	 حضور در جلسه امتحان
	 رسیدگی به موقع به اعتراضات
	 حضور استاد در طول ساعات آموزشی
	 Role Model  مناسب
	 پاسخ گویی به سوالات دانشجویان
	 استفاده از رسانه های آموزشی و استراتژی های نوین و کارآمد آموزشی
	روش های ارزیابی دانشجو:
	 ارزیابی کتبی
	 استفاده از چک لیست شامل حضور دانشجو در هر جلسه، رعایت رفتار حرفه ای، و میزان فعالیت و مشارکت در کارگاه ها
	 ارزیابی کار عملی و تیمی دانشجو شامل کیفیت کار تیمی در بخش دندانپزشکی مبتنی بر شواهد و تهیه رسانه آموزشی
	 ارزیابی کیفیت کار عملی دانشجو و گزارشات دانشجو از حضور در عرصه
	مقررات:
	 تعداد غیبتهای مجاز حداکثر یک روز می باشد و غیبت بیش از آن به معنای عدم قبولی در واحد خواهد بود.
	 در صورت غیبت در هر جلسه، نمره مربوط به آن جلسه صفر خواهد بود. در صورت موجه بودن غیبت (با نظر گروه) و با هماهنگی قبلی، به شرط جبران کلاس مربوطه، نمره آن جلسه به دانشجو تعلق خواهد گرفت.
	 استفاده از تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ جز در موارد لزوم، ممنوع بوده و در صورت مشاهده، کسر نمره برای دانشجو خواهد داشت.
	حد مجاز غیبت:
	یک جلسه
	قوانین نمره دهی:
	محاسبه نمره کل از 20 نمره شامل:
	 ارزیابی کتبی در پایان دوره (4 نمره)
	 ارزیابی عملی (16 نمره):
	 استفاده از چک لیست: شامل حضور دانشجو در هر جلسه، رعایت رفتار حرفه ای و میزان فعالیت و مشارکت در کارگاه ها (4 نمره)
	 ارزیابی کار عملی و تیمی دانشجو: شامل کیفیت کار تیمی در بخش دندانپزشکی مبتنی بر شواهد (2 نمره) و تهیه رسانه آموزشی (4 نمره) (مجموعا 6 نمره)
	 ارزیابی کیفیت کار عملی دانشجو و گزارشات دانشجو از حضور در عرصه (6 نمره)
	منابع:
	 درسنامه عملی 1، اسلایدهای اساتید

