
 2طرح درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

  رسانه های آموزشی - سالمت دهان آموزش در ارتقاء  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 حصاری حسین دکتر  مدرس: 

 هدف کلی:

 آشنایی با انواع رسانه های آموزشی مرتبط و قابل استفاده در سالمت دهان

                                                                                                      

 اهداف ویژه:

 قادر باشند: در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان

 را تعریف کنند و تفاوت های آنها و اهمیت هر یک را شرح دهند. سانه ها انواع ر 

 را توضیح دهند. اهمیت کاربرد رسانه ها  و خصوصیات یک رسانه 

 را با ذکر مثال توضیح دهند. نقش حواس در یادگیری  

 را شرح دهند. نقش رسانه در فرایند یادگیری 

  را نام ببرند. انتخاب رسانه آموزشیعوامل موثر بر شرایط  

 را نام ببرند.  ویژگی های یک رسانه آموزشی مناسبو  اصول انتخاب 

   را توضیح دهند.توان آموزشی رسانه ها 

  را شرح دهند.خصوصیات یک وسیله کمک آموزشی خوب 

 را دسته بندی کنند. انواع رسانه ها 

 مت دهان توضیح دهند. در ارتقاء سال وری اطالعاتدر رابطه با تقش فنا 

 

 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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

 تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

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

                                                                                                             

 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 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس 

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

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

- 

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد
 h-hessari@sina.tums.ac.ir  
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