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 اهداف کلی:

گروههای خاص، مشاوره ت در مداخالت ارتقاء سالمهدف از این درس افزایش آگاهی، تغییر نگرش و ارتقاء عملکرد دانشجویان در رابطه با تأثیر 

 ، و آشنایی دانشجویان با سیستم شبکه بهداشت کشور است. یدر مطب دندانپزشک ترک دخانیات

 

    اهداف اختصاصی:
 

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

o  کند.سیستم شبکه بهداشت کشور، مرکز بهداشت درماتی شهری و خانه بهداشت روستایی را تعریف 

o  .ویژگی های یک کلینیک دندانپزشکی موفق و نحوه مدیریت صحیح آن را توضیح دهد 

o .اصول برقراری ارتباط مناسب با بیمار و همکاران را شرح دهد 

o .انواع مواد مخدر و خصوصیات هر یک را نام ببرد 

o کل های موجود توضیح دهد. نقش دندانپزشک در مشاوره ترک دخانیات در بیماران دندانپزشکی را با توجه به پروت 

o .اصول ارگونومی در کار دندانپزشکی را شرح دهد 

o .بیماری های رفتاری، رفتارهای پرخطر مربوطه و مشکالت پیش روی مبتالیان را تعریف کند 

o  .اصول مدیریت داده های دندانپزشکی در مطب را توضیح دهد 

o  معلولین، بیماران روانی( و برنامه ریزی جهت ارتقاء سالمت دهان ارزیابی سالمت دهان گروه های هدف خاص )سالمندان، اصول

  را شرح دهد.  آنان

 

 فراگیر دوره این پایان در رود می انتظار یطه رفتاری:ح: 
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o  سالمندان،) خاص هدف های گروه دهان در سالمت شاخص هایمعاینه دهان و دندان دقیق و جامعی را با استفاده از بتواند 

 دهد و برنامه ارتقاء سالمت دهان مناسب را طراحی کند. انجام معلولین،

o  در مراکز مورد بازدید در مورد مشاهدات خود )اجرای برنامه ها در شبکه، مدیریت کلینیک های دندانپزشکی موفق، مشاوره در

 مرکز بیماری های رفتاری( گزارش تهیه کند.

o زشکی را تدوین و ارائه کند.حداقل یک برنامه تفصیلی جهت ترک دخانیات در مطب دندانپ 

 

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

o .به برقراری ارتباط مناسب دندانپزشک با بیمار و همکران معتقد باشد 

o .به نقش دندانپزشک در ارتقاء سالمت دهان و دندان در سیستم شبکه اعتقاد داشته باشد 

o  دخانیات در بیماران دندانپزشکی را مهم بداند.نقش موثر دندانپزشک در مشاوره ترک 

 

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

 ( 1-3( و بعدازظهر )9-12جلسه در دو شیفت صبح ) 10

 با مشارکت کلیه اساتید گروه: 

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

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

 

 روش های تدریس:

 با استفاده از  یسخنرانی تعاملPower Point 

 حضور در عرصه 

 ایفای نقش 

 کار در گروه های کوچک 

 کارگاه 

 

 ظایف دانشجو:و

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

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

 .مطالعه رفرنسهای اعالم شده توسط دانشجویان مورد انتظار است 

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

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

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

 شند.نظم در گروه می با

 

 ظایف استاد:و

 موقع به حضور 

 نمره موقع به اعالم 

 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

  الگ بوک بصورت روزانهتکمیل 

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

 

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

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

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

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

  رعایت اصول اخالق حرفه ای در بازدید ها و کالس های حضوری الزامی است. درصورت مشاهده مسائل خالف اخالق حرفه ای، کسر

 نمره در پی خواهد داشت. 

 

 د مجاز غیبت:ح

 دو جلسه )یک روز(

 

 قوانین نمره دهی:
  :نمره خواهد بود 20محاسبه نمره کل از 

 (نمره 10)و میزان فعالیت و مشارکت در کارگاه ها  ، رعایت رفتار حرفه ای،شامل حضور دانشجو در هر جلسه از چک لیست: استفاده 

 (نمره 10) )الگ بوک( عرصه در حضور از دانشجو گزارشات و دانشجو عملی کار کیفیت ارزیابی 

 

 نابع:م

 اسالیدهای اساتید 

 

 بیشتر: مطالعه برای نابعم

  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی، وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی، تهران: جهاد دانشگاهی، سازمان انتشارات، کتاب ملی
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