
 1طرح درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

  عوامل محیطی و ژنتیکی مؤثر در سالمت دهان   موضوع درس:

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی   گروه آموزشی:

 مهدیا غالمیدکتر    رس:مد

 هدف کلی:

 اقتصادی و عوامل ژنتیکی در سالمت دهان و دندان -آشنایی با تأثیر عوامل اجتماعی

                                                                                                      

 اهداف ویژه:

 پس از این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را شرح دهد. اجتماعی در سالمت دهان جامعه -نقش عوامل اقتصادی 

 را بیان کند. های اجتماعی موجود در سالمت دهان در ایران و جهان بی عدالتی 

 را توضیح دهد. اجتماعی بر سالمت دهان جامعه –راهکارهای موجود برای مقابله با تأثیر عوامل 

 را شرح دهد. تئوری کل دوره زندگی 

  را توضیح دهد. ژنتیک در سالمت دهاناهمیت 

 را برشمارد. محدودیتها و مشکالت تأکید بر اثرات ژنتیک بر سالمت 

 را بیان کند. تعامل ژنتیک و محیط در ایجاد بیماریهای دهان 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

                                                                                                          تعاملی سخنرانی: محور داستا

                                                                                                             

  جازی دانشگاه:استفاده از سامانه م

     خیر

                                                                                               

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

 مجازی                     کالس وارونه         کمک آموزشی            

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

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 یری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.در صورتی که از روش های دیگر یادگ

                                                                                                             

  نحوه ارزشیابی:

 ترم پایان ای گزینه چهار آزمون 

  کوئیز قبل و بعد از ارائه مطلببرگزاری                                                                                                             

                                                                                                             

 این مبحث: نمره برای

 نمره کل 20از  3/1



                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

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

 .داشت نخواهد نمره کالسی کوئیزهای

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس 

 7 فصل. دندانپزشکی مرجع های کتاب مجموعه از اجتماعی دندانپزشکی و دهان سالمت کتاب 

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:
Daly B, Batchelor P, Treasure ET, Watt RG. Essential Dental public health, 2nd ed, Oxford,2013.  

                                                                                                             

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