
 1طرح درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

  اپیدمیولوژی و پیشگیری از بیماریهای پریودنتال  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 دکتر سیمین زهرا محبی  مدرس: 

 هدف کلی:

 ارزیابی اپیدمیولوژی، اتیولوژی و پیشگیری از بیماریهای پریودنتال

 

 اهداف ویژه:

 پس از این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 حیطه دانشی 

o پریودنتال را شرح دهد. و بار بیماریهای اپیدمیولوژی 

o را بیان کند. روند بیماریهای پریودنتال 

o  دهد. توضیحاهمیت پیشگیری و تشخیص زودهنگام بیماریهای پریودنتال را  

o دنتال را برشمارد.)علل موضعی و سیستمیک( بیماریهای پریو اتیولوژی 

o بیماریهای پریودنتال را توضیح دهد.درخصوص  انواع راهبردهای پیشگیرانه و مدل تصمیم گیری 

o را بیان کند. ی پریودنتالروش های سالمت جامعه برای کاهش دادن بیماریها 

 عملکردی 

o صحیح در خصوص پیشگیری از بیماری های پریودنتال داشته باشد.و تصمیم گیری  مناسب راهبرد 

o در رابطه با بیماری هی پریودنتال را ارزیابی کند. ریسک بیمار 

  نگرشی 

o  اهمیت قائل شود. بیماریهای پریودنتال از تاثیر آموزش و نقش تیم دندانپزشکی در پیشگیریبر 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :آموزشی روش

  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:

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

                                                                                                             



 نحوه ارزشیابی: 

 ترم پایان ای گزینه چهار آزمون 

 برگزاری کوئیز در ابتدای کالس 

                                                                                                             

 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 

 کوئیزهای کالسی نمره نخواهد داشت.

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس

                                                                                                             

 نابع برای مطالعه بیشتر:م

 18 فصل. دندانپزشکی مرجع های 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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