
 1طرح درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

  دهان و دندان ارزیابی سالمتشاخصهاي   موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 سیمین زهرا محبیدکتر   مدرس: 

 هدف کلی:

 آموزش شاخصهاي پوسیدگی، پالک و پریودنتال رایج

 

 اهداف ویژه:

 پس از این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه دانشی 

o .شاخص وضعیت دندانی را شرح دهند 

o  شاخصDMFT .را توضیح دهند 

o  شاخص هاي پالک لو وسیلنس وOHI-S .را تعریف کنند 

o  شاخص پریودنتال جامعه(CPI) .را توضیح دهند 

o شاخص فقدان چسبندگی(Attachment loss)  .را توضیح دهند 

o .قادر به محاسبه شاخصهاي فوق الذکر براي بیمار کاغذي باشد 

  نگرشی 

o .براي ارزیابی شاخصهاي کوتاه مدت، میان مدت و دراز مدت در برآورد ارزش مداخالت ارتقاء سالمت دهان اهمیت قائل باشد 

 

 جلسات:تعداد 

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

 :روش آموزشی

 حل مساله مربوط به محاسبه شاخص توسط استاد ، تعاملی سخنرانی: محور استاد

                                                                                                             

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 

 بله

                                                                                                 

 )نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود: در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کالس وارونه     کمک آموزشی                     مجازي                

 در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

 multimediaیک مورد فایل  تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاري می شود:

 - تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 - الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش هاي دیگر یادگیري 

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 ترم پایان اي گزینه چهار آزمون 

  کوئیز در ابتداي کالسبرگزاري 



                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره کل 20از  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

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

 کوئیزهاي کالسی نمره نخواهد داشت.

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهاي کالس

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 5 فصل. دندانپزشکی مرجع هاي کتاب مجموعه از اجتماعی دندانپزشکی و دهان سالمت کتاب 

 Oral health surveys, Basic method. 5th ed. World health organization 2013. 
 

  :نحوه ارتباط با استاد
smohebbi@sina.tums.ac.ir    
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