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  ازه این دانشکده است.دانشگاه علوم پزشکی تهران است. هرگونه کپی یا بهره برداری منوط به اج دندانپزشکیکلیه حقوق متعلق به دانشکده 

 
 

 بسمه تعالي           

 طرح دوره 

نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

   :اولنیم سال:                        2سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری نام درس                                 

 1396 ورودی:

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                         1:   واحدتعداد  

  :88015960 شماره تماس:                             دکتر سیمین زهرا محبینام و نام خانوادگی استاد مسئول درس 

 :هدف کلی 

 آشنایی با مبانی اپیدمیولوژی 

 آشنایی با اصول پیشگیری و ارتقاء سالمت دهان 

 ( آشنایی با خدمات سالمتHealth services) 

 

 :اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی 

 در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 را توضیح دهد. دندان و دهان اپیدمیولوژی مقدماتی اصول .1

                                                                                                         را شرح دهد. شواهد بر مبتنی دندانپزشکی کاربرد و اصول .2

                                                                                                 را بیان کند. مقاالت نقادانه ارزیابی نحوه و اصول .3

 را با خصوصیات شان برشمارد.  انواع رسانه های آموزشی مرتبط و قابل استفاده در سالمت دهان .4

 مدلهای تغییر رفتار را شرح دهد.  .5

 تبیین کند.ارزیابی خطر پوسیدگی و نقش آن در پیشگیری از پوسیدگی را  .6

 درمانهای محافظه کارانه در مدیریت پوسیدگی را توضیح دهد. .7

 .شرح دهد را اضطراب و ترس و زندگی کیفیت فلوروزیس، اکلوژن، مال ارزیابی مهم شاخصهای بتواند .8

 را بیان کند.                                                                                                        اپیدمیولوژی و اتیولوژی و پیشگیری از سایشها، مال اکلوژن و آنومالیهای مینایی .9

 .را توضیح دهد نظام های سالمت دهان موجود در جهان .10
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                                                                                                           را شرح دهد. آن  کاربرد و سالمت اقتصاد مفهوم .11

 را برشمارد. راهکارهای پیشگیری از صدمات دندانی .12

 توضیح دهد. اصول ارتقاء سالمت دهان بیماران خاص و سالمندان را  .13

 و پروتکل های مربوط به آن را بیان کند. در مطب دندانپزشکی نقش دندانپزشکان در مورد مشاوره ترک دخانیات .14

 را شرح دهد. مت دهان در جامعهبرنامه ریزی در زمینه ارتقاء سال .15

                                                                                                            

 :حیطه رفتاری  

 .نماید محاسبه را کیفیت زندگی و ترس و اضطراب فلوروزیس، مال اکلوژن،مهم ارزیابی شاخصهای  بتواند

                                                                                                            

 :حیطه عاطفی 

 معتقد باشد. نقش دندانپزشکان در مورد مشاوره ترک دخانیات در مطب دندانپزشکی  به

 *معرفي درس-ب

 کاربرد و ارتباط درس با رشته یا دوره 

 یادگیری-توضیح کلی شیوه کار شما و روند یاددهی 

 ).... انتظارات شما از دانشجویان )مواردی مانند به موقع پاسخ دادن به تکالیف، شرکت فعال در تعامالت و 

 

هدف کلی رشته سالمت دهان ودندانپزشکی است.  اجتماعیدندانپزشکی سالمت دهان و ین درس شامل مباحث پایه ا

ن، حفظ و ارتقاء سالمت دهان، پیشگیری از بیماریهای دهان و دندان و بهبود کیفیت زندگی از طریق امیاجتماعی ت

اهمیت خاصی در ارتقاء سالمت دهان از  لذا یادگیری مفاهیم این درس، سازمان یافته اجتماعی می باشد. فعالیت های

و پیشگیری از بیماری های دهان و دندان آحاد جامعه، ارتقاء سطح آموزش و پژوهش های کاربردی در سطح جامعه 

  .برخوردار است

سخنرانی تعاملی با استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی و حضوری، این درس به صورت  19-قبل از پاندمی کووید

کلیه اتی ایجاد شد که بر این اساس ییرغروند اجرای این واحد تدر  ،با توجه به شرایط پیش آمدهصورت می گرفت. 

ارائه می  جلسه 15 (دراعم از سخنرانی آنالین و یا محتوای مولتی مدیا در سامانه نوید) به صورت مجازی نظریمباحث 

 .شود

 بصورت هفتگی طبق جدولی که در ادامه می آید، ارائه خواهند شد. این ارائه یا بصورت لیف مربوطه، اتک وحث امبکلیه 

کالس آنالین از طریق لینکی که در اختیار نماینده  محتوا در سامانه نوید توسط استاد، و یا بصورت برگزاری بارگذاری

 . خواهد بودقرار می گیرد، 

از مجموع نمرات تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید است.  نمره( 2)معادل  درصد از نمره پایانی درس 10ارزشیابی: 

 درصد دیگر از آزمون چهار گزینه ای پایان ترم اخذ می شود.  90
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 *مجازی تقویم آموزشي طرح دوره دروسجدول -ج

  

 نام استاد عنوان جلسه ردیف

 نوع منبع

پاورپوینت /مقاله/جزوهکتاب/)

یا هر نوع  صداگذاری شده/مولتی مدیا

 محتوای دیگری(
 

 تاریخ

ارایه 

 درس

مهلت 

انجام 

 تکلیف

بر 

حسب 

 روز

سمانه رازقی دکتر اپیدمیولوژی 1 کالس آنالین و پاورپوینت صداگذاری شده  

 در نوید

19/06/99 روز 10   

شواهد بر مبتنی دندانپزشکی 2 یزدانی دکتر رضا  26/06/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  روز 10   
نقادانه ارزیابی 3 یزدانی دکتر رضا  02/07/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  روز 10   

 سالمت ارتقاء در آموزش 4
2 دندان و دهان  

حسین  دکتر
 حصاری

09/07/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید روز 10   

 ارتقاء در رفتاری تغییرات 5
 سالمت

 دکتر حسین
 حصاری

در نوید پاورپوینت صداگذاری شده  16/07/99 روز 10   

پوسیدگی خطر ارزیابی 6  دکتر افسانه 
 پاکدامن

23/07/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید روز 10   

کارانه محافظه های درمان 7 افسانه  دکتر 

 پاکدامن
23/07/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید روز 10   

 دهان سالمت های شاخص 8

2 دندان و  
 زهرادکتر سیمین 

 محبی
در نوید مالتی مدیا  30/07/99 روز 10   

9 
 از پیشگیری و سالمت

 سخت نسوج بیماریهای
2 دندانی  

سیمین زهرا  دکتر

 محبی

07/08/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید روز 10   

سالمت نظام 10 کتایون  دکتر 
 سرگران

14/08/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید روز 10   

سالمت اقتصاد 11 مهدیا غالمی دکتر  21/08/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  روز 10   

پیشگیری از صدمات  12

ماتیک دندانیوتر رازقی دکتر سمانه  28/08/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید  روز 10   

 خاص بیماران دهان سالمت 13
سالمندان و  

 دکتر کتایون
 سرگران

نویدپاورپوینت صداگذاری شده در   05/09/99 روز 10   

دهان سالمت و دخانیات 14 محمدرضا  دکتر 
 خامی

12/09/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید روز 10   

15 
 برنامه و سالمت مدیریت

سالمت ارتقاء برای ریزی  
محمدرضا  دکتر

 خامی
19/09/99 پاورپوینت صداگذاری شده در نوید روز 10   
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 ارزشیابي  -د

 

درصد  90نمره( از مجموع نمرات تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید است.  2درصد از نمره پایانی درس )معادل  10

 دیگر از آزمون چهار گزینه ای پایان ترم اخذ می شود. 

 

 منابع-ه

 اسالیدهای کالس 

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

 منابع معرفی شده توسط مدرسین 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


