
 2طرح درس سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری 

  2شاخص های سالمت دهان و دندان   موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 زهرا محبیسیمین دکتر   مدرس: 

 هدف کلی:

 آموزش شاخصهای مال اکلوژن، سرطان، اجتماعی و کیفیت زندگی و ترس و اضطراب
 

 اهداف ویژه:

 در پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان قادر باشند:

 را شرح دهند.  شاخص نیاز به درمان ارتودنسی 

  شاخصTNM  ن را توضیح دهند.آو کاربرد 

  زندگی و کاربرد آنها را تعریف کنند و سه شاخص معروف کیفیت زندگی را نام ببرند.ابعاد شاخص های کیفیت 

 .شاخص اجتماعی سالمت  را با ذکر مثال توضیح دهند 

 با مثال توضیح دهند. شاخصهای خودارزیابی را 

 د.ندندانپزشکی را برای کودک و بزرگسال با ذکر مثال توضیح ده شاخصهای ارزیابی ترس و اضطراب در 

 د.نرای ارزیابی شاخصهای در سطح فرد و جامعه اهمیت قائل باشب 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 تعاملی  سخنرانی: محور استاد

                                                                                                             

 تفاده از سامانه مجازی دانشگاه: اس

 بله

                                                                                                 

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

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

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

 multimediaیک مورد محتوا بصورت  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 

 quiz قبل و بعد از ارائه محتوای آموزشی 

                                                                                                             



 نمره برای این مبحث:

 نمره کل 20از  3/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

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

 کوئیزهای کالسی نمره ای نخواهند داشت.

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس 

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

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

، 1390وب سال نشر دارک .شاخص های اندازه گیری سالمت و بیماری در دندانپزشکی / نگارش طیبه ملک محمدی، ابوالقاسم حاجی زمانی

 کرمان

                                                                                          

  :نحوه ارتباط با استاد
smohebbi@tums.ac.ir 
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