
 طرح درس سالمت دهان و جامعه

 پیشگیری و کنترل بیماری های واگیر و غیرواگیر   موضوع درس:

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی   گروه آموزشی:

 احمدرضا شمشیریدکتر    رس:مد

 هدف کلی:

  بیماری های واگیر و غیرواگیر )بیماری های مزمن( و اپیدمیولوژی بیماری های شایع در جهان و ایرانشناخت 

 شناخت راه های پیشگیری و کنترل بیماری ها 

                                                                                                      

 اهداف ویژه:

 د:رود در پایان جلسه دانشجو بتوانر می انتظا

 10 .بیماری شایع کشنده در جهان و در ایران را نام ببرد 

 .تفاوت الگوی بیماری های کشنده بین کشورها با میزان درآمد مختلف را بیان کند 

 10 .بیماری با بیشترین بار بیماری در جهان و در ایران را نام ببرد 

  ذکر کند. 2016و  2005بار بیماری های ایران را بین سال تغییرات رتبه بیماری ها در فهرست 

 ق برنامه منطSTEPS .سازمان جهانی بهداشت را بداند و اجزای آن )گام ها و آیتم ها( را نام ببرد 

  بیماری های قابل پیشگیری با واکسن را بشناسد و اسامی آنها را به تفکیک واکسن های رایج(EPI) .و واکسن های جدید نام ببرد 

 .برنامه ایمن سازی کشوری جمهوری اسالمی ایران را بشناسد و بنویسد 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :روش آموزشی

                                                                                                          تعاملی سخنرانی: محور استاد

                                                                                                             

  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 15از  63/0



                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره کل( 15مبحث در امتحان پایان ترم )از سوال این  2 بر اساس پاسخ دهی به

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 شده ارائه توضیحات با همراه کالسی اسالیدهای

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 سایت سازمان جهانی بهداشت 

  (2017)منتشر شده در سال  2015-2016گزارشات بار بیماری جهانی- http://www.healthdata.org 

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

  :88015960تماس با گروه    

  :ایمیلarshamshiri@tums.ac.ir  

 

 
 
 
 
 

mailto:arshamshiri@tums.ac.ir

