
 2طرح درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

 ارزیابی خطر پوسیدگی  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 افسانه پاکدامندکتر   مدرس: 

 کلی: هدف

 در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجو بتواند ارزیابی خطر پوسیدگی و نقش آن در پیشگیری از پوسیدگی را تبیین کند.

 

 اهداف ویژه:

 :بتواندپس از این جلسه دانشجو باید 

 .نقش دندانپزشک در سطح فردی و اجتماعی را تبیین کند 

  اصول ارزیابی  خطر بیماریCaries risk assessment) ).در سطح فردی را برشمارد 

  اصول ارزیابی  خطر بیماریCaries risk assessment) ).در سطح اجتماعی را برشمارد 

 .ارزیابی خطر پوسیدگی را تعریف کند 

 .پروسه پوسیدگی شامل دمینرالیزاسیون و رمینرالیزاسیون را تعریف کند 

 .رویکرد مبتنی بر پر خطری را توضیح دهد 

  فاکتور های مرتبط با پوسیدگی را بر شمارد.ریسک 

 .ارزیابی خطر پوسیدگی در کودکان را توضیح دهد 

 .ارزیابی خطر پوسیدگی در بزرگساالن  را توضیح دهد 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور داستا

                                                                                                             

 استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 

      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 

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

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:
Essential Dental Public Health. Oxford University Press. 2005 (Chapter 11-16) 

                                                                                          

  :نحوه ارتباط با استاد

 مراجعه حضوری به گروه آموزشی 
 

                                                                                                          

 
  

 


