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 مسئول درس: 
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 پیش نیاز:

 1سالمت دهان نظری 

                                                         

 اهداف کلی:

  اپیدمیولوژیآشنایی با مبانی 

 آشنایی با اصول پیشگیری و ارتقاء سالمت دهان 

 ( آشنایی با خدمات سالمتHealth services) 

                                                                                                            

 اهداف اختصاصی:
 

  :باشد قادر دانشجو رود می انتظار جلسه این پایان درحیطه شناختی: 

o کند.  مقایسه یکدیگر توضیح دهد و با را جهان در دهان سالمت های نظام انواع 

o  .اصول اولیه اپیدمیولوژی شامل انواع مطالعات و کاربرد هر یک را با ذکر مثال شرح دهد 

o نقادانه را توضیح دهد.  شواهد و ارزیابی بر مبتنی اصول دندانپزشکی 

o دندان را بیان کند. و دهان سالمت ارتقاء در نقش آموزش 

o سالمت دهان را با ذکر مثال توضیح دهد.  ارتقاء در رفتاری اصول تغییرات 

o سالمت را تعریف کند و عناصر آن را نام ببرد. ارتقاء برای ریزی برنامه و سالمت مدیریت 

o  های مینایی را توضیح دهد.اپیدمیولوژی و اتیولوژی و پیشگیری از سایشها، مال اکلوژن و آنومالی 

o دندان )مال اکلوژن، سرطان، اجتماعی، کیفیت زندگی، و ترس و اضطراب(  را نام برده و روش  و دهان سالمت های مهم ترین شاخص
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 صحیح ثبت آن را شرح دهد.

o ایران را بر اساس آخرین گزارش کشوری توضیح دهد. در دندان و دهان سالمت های مهم ترین شاخص 

o سالمت و پروتکل های مختلف ترک دخانیات در مطب دندانپزشکی را شرح دهد.   بر نیاتنقش دخا 

o  .اصول اقتصاد سالمت را توضیح دهد 

o پوسیدگی را در سطح فردی و جامعه برشمارد. خطر اصول ارزیابی 

o کارانه را برشمارد. اصول دندانپزشکی محافظه 

o سالمندان را توضیح دهد.  و خاص در بیماران دهان اصول ارتقاء سالمت 
 

 :حیطه رفتاری 

- 
 

 :حیطه عاطفی 

o .به ارزیابی خطر در سطح فردی و جامعه به عنوان روش ارزیابی وضعیت فعلی در سطح فردی و جامعه اهمیت دهد 

o دندان اعتقاد داشته باشد.  و دهان سالمت ارتقاء به اهمیت نقش آموزش در 

o  داشته باشد.به نقش دندانپزشک در ترک دخانیات اعتقاد 

o .به نقش دندانپزشکی محافظه کارانه در سالمت دهان و دندان اهمیت دهد 

 

 تعداد جلسات، اسامی مدرسین، موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:

 به شرح زیر می باشد:

 

 رفرنس نام استاد عنوان جلسه ردیف
تاریخ برگزاری 

 جلسه حضوری

 دکتر رازقی اپیدمیولوژی 1
دهان و دندانپزشکی کتاب ملی سالمت 

 3اجتماعی،فصل 
25/6/98 

 دکتر یزدانی دندانپزشکی مبتنی بر شواهد 2
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 10اجتماعی،فصل
1/7/98 

 دکتر یزدانی ارزیابی نقادانه 3
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 11اجتماعی،فصل
8/7/98 

 دکتر حصاری 2دندان آموزش در ارتقاء سالمت دهان و  4
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 13اجتماعی،فصل
15/8/98 

 دکتر حصاری تغییرات رفتاری در ارتقاء سالمت 5
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 14اجتماعی،فصل
22/8/98 

6 
 ارزیابی خطر پوسیدگی

 
 دکتر پاکدامن

کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 22اجتماعی،فصل
29/8/98 

 دکتر پاکدامن درمان های محافظه کارانه 7
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 22اجتماعی،فصل
6/8/98 

 دکتر محبی 2شاخص های سالمت دهان و دندان  8
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 5اجتماعی،فصل
13/8/98 



9 
 نسوج بیماریهای از پیشگیری و سالمت

 2دندانی سخت
 محبی دکتر

کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 17اجتماعی،فصل
20/8/98 

 دکتر رازقی شاخص های سالمت دهان و دندان در ایران 10
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 6اجتماعی،فصل
27/8/98 

 دکتر سرگران نظام سالمت 11
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 9اجتماعی،فصل
4/9/98 

 دکتر غالمی اقتصاد سالمت 12
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 21اجتماعی،فصل
11/9/98 

 سرگران دکتر سالمندان و خاص بیماران دهان سالمت 13
کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 23اجتماعی،فصل
18/9/98 

 دکتر خامی دخانیات و سالمت 14
دندانپزشکی کتاب ملی سالمت دهان و 

 20اجتماعی،فصل
25/9/98 

15 
مدیریت سالمت و برنامه ریزی برای ارتقاء 

 سالمت
 خامی دکتر

کتاب ملی سالمت دهان و دندانپزشکی 

 16اجتماعی،فصل
2/10/98 

 

 روش های تدریس:

 استاد محور: سخنرانی تعاملی 

                                                                                                            

 وظایف دانشجو:

  رعایت نظم، همراهی و مشارکت در کالسهای آموزشی و پاسخ به سؤاالت 

 توسط دانشجو  مطالعه رفرنسهای اعالم شده 

  لزوم رعایت پوشش و ظاهر مناسب در کالس 

                                                                                                            

 وظایف استاد:

 حضور به موقع 

 طراحی صحیح سواالت 

 حضور در جلسه امتحان 

 رسیدگی به موقع به اعتراضات 

 Role model مناسب 

 پاسخ گویی به سؤاالت دانشجویان 

  آموزشیاستفاده از رسانه های آموزشی و استراتژی های نوین و کارآمد 

                                                                                                            

 روش های ارزیابی دانشجو:

 آزمون چهار گزینه ای پایان ترم  

                                                                                                            

  مقررات:

  جلسه می باشد و غیبت بیش از آن به معنای عدم قبولی در واحد خواهد بود. 17جلسه از مجموع  4تعداد غیبتهای مجاز حداکثر 

  نمره برای دانشجو خواهد داشت.استفاده از تلفن همراه، تبلت و لپ تاپ جز در موارد لزوم، ممنوع بوده و در صورت مشاهده، کسر 



                                                                                                            

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 17جلسه از مجموع  4
                                                                                            

 قوانین نمره دهی: 

 محاسبه خواهد شد. 20سوال ارائه خواهد شد و نمره نهایی از  4به ازاء هر جلسه تدریس تعداد 

                                                                                            

 منابع:

 اسالیدهای کالس 

  کتاب سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از مجموعه کتاب های مرجع دندانپزشکی کشور 

 منابع معرفی شده توسط مدرسین 

                                                                                          

                                                                                            

 


