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 پیش نیاز:
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 اهداف کلی:

آشنایی  ، اقتصادی آن در جامعه، اصول پیشگیری از بیماریها و های فرهنگی، اجتماعی،آشنایی دانشجو با اصول کلی بهداشت عمومی و جنبه

المللی بهداشتی، آشنایی با سالمت و بهداشت دهان و دندان، با تشکیالت بهداشتی و درمانی و آموزش پزشکی در کشور ایران و سازمانهای بین

 و آشنایی با حوزه ها و رشته های مختلف دندانپزشکی.

                                                                                                            

  اهداف اختصاصی:

 در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 

 :حیطه شناختی 

o .تعاریف مختلف سالمت و نقاط قوت و ضعف آن را بیان کند 

o .سالمت جامعه و اصطالحات متداول آن را تعریف کند 

o ( اجزاء خدمات مراقبتی اولیهPHC.را نام ببرد ) 

o .اصول پزشکی پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و همچنین اکولوژی محیط زیست و مهندسی بهداشت را توضیح دهد 

o .ساختار سازمان جهانی بهداشت را توضیح داده و وظایف آن را برشمارد 

o انی و سطوح مختلف ارائه خدمات در کشور را توضیح دهد.ساختار نظام ارائه خدمات بهداشتی درم 

o .شرح وظایف واحدهای مختلف یک مرکز بهداشتی درمانی را به اختصار بنویسد 

o .وظایف پرسنل مختلف درگیر در ارائه خدمات سالمت دهان در سیستم شبکه را به اختصار توضیح دهد 

o تلف زندگی از جمله قبل و بعد از رویش دندانها را بداند.تاثیر تغذیه بر سالمت دهان در دوره های مخ 

o .بیماریهای شایع دهان و دندان کودکان و بزرگساالن و نحوه پیشگیری از آنها آشنا شود 
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o .با نحوه پذیرش و درمان بیمار در بخشهای مختلف بالینی آشنا شود 

                                                                                                            

 :حیطه رفتاری 

o بتواند با بیمار و دانشجویان سال باالتر ارتباط مناسب برقرارکند. 

o .وظایف بخشهای مختلف بالینی را گزارش دهد 

                                                                                                            

 :حیطه عاطفی 

o .نسبت به تأثیر و اهمیت اصول پیشگیرانه در سالمت و سالمت دهان حساس شود 

o .یادگیری مهارت برقراری ارتباط و تعامل مناسب  با بیمار را جدی بگیرد 

 

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

 به شرح زیر می باشد:

 

 رفرنس نام استاد عنوان جلسه ردیف
تاریخ برگزاری 

 جلسه حضوری

1 
کتاب جامع بهداشت  دکتر خامی مقدمه و تعاریف سالمت

 عمومی
13/7/98 

 دکتر حصاری اصطالحات متداول در بهداشت عمومی

2 

 اصول و کاربردهای اپیدمیولوژی

 واگیردار و غیرواگیرپیشگیری و کنترل بیماری های 
 دکتر شمشیری

کتاب جامع بهداشت 

 عمومی
20/7/98 

 کلیات بهداشت محیط

 بهداشت خانواده و تغذیه با شیر مادر
 دکتر شمشیری

3 

 

 جمعیت شناسی پزشکی

 بهداشت روان
 دکتر شمشیری

کتاب جامع بهداشت 

 عمومی

4/8/98 

 مراقبت های بهداشتی اولیه 

 و نیروی انسانی در سیستم سالمت کشورمراکز جامع سالمتی 
 دکتر یزدانی

4 
کتاب جامع بهداشت  دکتر خامی سازمان جهانی بهداشت،شاخص های مهم

 عمومی
11/8/98 

 دکتر سرگران اپیدمیولوژی و کنترل هپاتیت های ویروسی

5 

 -دانستنیهای سالمت دهان دکتر محبی سالمت و بهداشت دهان کودکان

 دکتر پاکدامن سالمت و بهداشت دهان بزرگساالن 18/8/98 اسالید اساتید

 Food nutrition and دکتر غالمی تغذیه در سالمت دهان

diet therapy 

6 
آشنایی با رشته دندانپزشکی و نیازهای آموزشی)اندو، ترمیمی، 

 اطفال، اورژانس، مورفولوژی، پریو، پروتز، ارتو(
 دکتر رازقی

برای کتاب دندانپزشکی 

 همگان
25/8/98 

 کلیه اساتید حضور گردشی در بخش ها 7

کتاب دندانپزشکی برای 

 همگان

2/9/98 

 9/9/98 کلیه اساتید حضور گردشی در بخش ها 8

 16/9/98 کلیه اساتید حضور گردشی در بخش ها 9

 23/9/98 کلیه اساتید حضور گردشی در بخش ها 10



                                                                                                        

 روش های تدریس:

 استاد محور: سخنرانی تعاملی 

                                                                                                            

 وظایف دانشجو:

  حضور به موقع در کالس و بخشهای بالینی 

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

 توسط دانشجو  مطالعه رفرنسهای اعالم شده 

  روپوش سفید و تمیز و آستین بلند در بخشهاو استفاده از لزوم رعایت پوشش و ظاهر مناسب در کالس 

  اساتید، و حفظ نظم در گروه و اخالقی در برخورد با بیماران، پرسنل شاغل در بخشهای مورد بازدید، پرسنل گروه،رعایت اصول 

                                                                                                            

 وظایف استاد:

 حضور به موقع 

 طراحی صحیح سواالت 

 ضور در جلسه امتحانح 

 رسیدگی به موقع به اعتراضات 

 Role model مناسب 

 پاسخ گویی به سؤاالت دانشجویان 

 استفاده از رسانه های آموزشی و استراتژی های نوین و کارآمد آموزشی 

                                                                                                            

 روش های ارزیابی دانشجو:

  :نمره از نمره نهایی( 15)آزمون چهار گزینه ای پایان ترم بخش نظری 

 (نهایی نمره از نمره 5) ها بخش از بازدید حین فردی مشاهدات از گزارش ارائه: عملی بخش 

                                                                                                            

  مقررات:

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

 کالس جبران شرط به قبلی، هماهنگی با و( گروه نظر با) غیبت بودن موجه صورت در. باشد نمی مجاز بخشها از بازدید در غیبت 

 .گرفت خواهد تعلق دانشجو به جلسه آن نمره مربوطه،

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

                                                                                                            

 حد مجاز غیبت:

 4  جلسه 17مجموع جلسه از  

 مجاز نمی باشد. -بخش عملی– غیبت در بازدید از بخشها 
                                                                                            

 قوانین نمره دهی: 

  :)نمره از نمره کل 15بخش نظری )آزمون کتبی پایان ترم 

  نمره از نمره کل 5منظم و گزارش از بازدید بخشها(: بخش عملی ) حضور 

  نمره 20مجموعا 

                                                                                            



 منابع:

 اسالیدهای کالس مربوط به هر استاد 

 ارجمند ، انتشاراتمجلسی فرشته اردبیلی، افتخار حسین رضوی، منصور سید حاتمی، حسین .عمومی بهداشت جامع کتاب. 

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

 .تیمورزاده

 سید حسن حسینی. انتشارات شایان نمودار.کتاب دندانپزشکی برای همگان . 

 Food nutrition & diet therapy. Mahan LK, Escott-stump S Krause. 14th ed. 2017 

                                                                                           

                                                                                            

 


