
 1طرح درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

  سالمت دهان ءارتقا  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 افسانه پاکدامندکتر   مدرس: 

 کلی:هدف 

 سالمت دهان را توضیح دهد. ءدانشجویان در پایان این درس باید بتوانند اصول ارتقا

 

 اهداف ویژه:

 پس از این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 سالمت عمومی را توضیح دهد. ءنقش سالمت دهان در ارتقا 

 3 .مورد از شواهد ارتباط سالمت دهان با سالمت عمو می را نام ببرد 

  عمومی بر اساس تعریف سازمان بهداشت جهانی را تعریف کند.سالمت 

 .سالمت دهان برر اساس تعاریف بین المللی را تبیین کند 

 سالمت بر اساس منشور اتاوا را نام ببرد. ءاصول ارتقا 

 حیطه های منشور اتاوا مثال کاربردی ارائه دهد. زبرای هریک ا 

 ر شمارد.سالمت دهان را ب ءگروههای هدف از نظر ارتقا 

 سالمت طراحی کند. ءبرای یک مورد از گروههای هدف برنامه ارتقا 

  .در حیطه سیاست سالم  موارد اصلی را نام ببرد 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

                       تعاملی                                                                                    سخنرانی: محور استاد

                                                                                                             

 تفاده از سامانه مجازی دانشگاه: اس

      خیر

                                                                                                 

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

 کالس وارونه     کمک آموزشی                     مجازی                

 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:

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

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 ترم پایان ای گزینه چهار آزمون

                                                                                                             



 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 

                                                                                                             

 بع آزمون )امتحان(:منا

 اسالیدهای کالس 

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

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

- 

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

 یمیل:ا pakdaman@sina.tums.ac.ir    

  (88015960) و یا تماس با گروه آموزشیمراجعه حضوری 
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