
 طرح درس سالمت دهان و جامعه

 بهداشت دهان و پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان در کودکان  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 سیمین زهرا محبیدکتر   مدرس: 

 کلی:هدف 

 آموزش عوامل خطر پوسیدگی دندانی و روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان

 

 اهداف ویژه:

 :پس از این جلسه دانشجو باید

  :دانشی 

o را تعریف کند. پوسیدگی و پالک میکروبی و پوسیدگی زودهنگام کودکی 

o .عوامل ایجاد پوسیدگی در کودکان را بیان کند 

o پیشرفته را بیان کند.م پوسیدگی اولیه و ئعال 

o  سال را توضیح دهد. 6تا  4سال و  4روش مسواک زدن و وضعیت نشستن برای کودک زیر زیر 

o  وردن را توضیح دهد.آزمان اولین ویزیت دندانپزشکی و عالیم دندان در 

o  ن را شرح دهد.آهن و پیشگیری از آتغییر رنگ با قطره 

o  د.ن را توضیح دهآفیشور سیالنت تراپی و اهمیت 

o اورژانسهای دندانی متعاقب آن در کودکان را توضیح دهد. عوارض پوسیدگی و 

 عاطفی : 

o  معتقد شود.بیماریهای دهان و دندان در کودکان قابل پیشگیری هستندبه اینکه ، 

o  دندان در کودکان عوارض جدی دارند. بیماریهای دهان واحساس کند که 

 

 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 15از  25/1

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره کل( 15مبحث در امتحان پایان ترم )از سوال این  4بر اساس پاسخ دهی به 

                                                                                                             

 ابع آزمون )امتحان(:من

 اسالیدهای کالس

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

 دکتر رضا یزدانی، انتشارات تیمورزادهدانستنیهای سالمت دهان و دندان ویزه گروه پزشکی. دکتر سپیده ربیعی، دکتر سیمین زهرا محبی، 

                                                                                          

  :نحوه ارتباط با استاد

  88015960گروه: تماس با    

  :ایمیلsmohebbi@tums.ac.ir 
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