
 طرح درس سالمت دهان و جامعه

 بزرگساالن دهان بهداشت و سالمت  موضوع درس: 

                                                                  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی: 

 افسانه پاکدامندکتر   مدرس: 

 هدف کلی:

 دندانپزشکی اصول کلی پیشگیری از پوسیدگی و بیماری لثه در بزرگساالن را توصیف کنند. دانشجویان سال اول
 

 اهداف ویژه:

 :بتواندپس از این جلسه دانشجو باید 

 .بیماریهای اصلی دهان و دندان در بزرگساالن را برشمارد 

 .اتیولوژی پوسیدگی  و روند آن را در بزرگساالن توضیح دهد 

 و بیماری پریودنتال در بزرگساالن را توضیح دهد.  اتیولوژی  بیماری لثه 

  تفاوت ژنژیویت و پریودنتیت را بر شمارد.  2حداقل 

 .تاریخچه استفاده از  وسایل حذف پالک در بزرگساالن را توضیح دهد 

  .سطوح پیشگیرانه را توضیح دهد و برای هر یک مثال یزند 

  را برشمارد.پیامدهای عدم رعایت اصول پیشگیری در بزرگساالن 

 

 تعداد جلسات:

                                                                                                          جلسه یک

                                                                                                             

  :آموزشیروش 

 تعاملی  سخنرانی: محور استاد

                                                                                                             

 تفاده از سامانه مجازی دانشگاه: اس

      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 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

 اسالیدهای کالس

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

زاده و همکاران )زیر نظر دکتر محمد حسین و مربیان مدارس تهیه و تدوین دکتر وکیل  معلمین ویژه دانستنی های بهداشت دهان و دندان

و  درمان بهداشت، وزارت بهداشت، معاونت غیرواگیر، بیماریهای واحد ، دندان و دهان سالمت خوشنویسان، دکتر حمید صمد زاده( اداره

 1389پزشکی،  سال  آموزش

                                                                                          

  :نحوه ارتباط با استاد

  :88015960تماس با گروه    

  :ایمیلpakdaman@tums.ac.ir 
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