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 بسمه تعالي           

 سالمت داهن و جامعه طرح ردس
 

 )سالمت دهان و جامعه( سیستم بهداشتی درمانی و نیروی انسانی    موضوع درس:

                                                                                                                                 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشي:

                                                              دکتر رضا یزدانی  رس:مد

 هدف کلي:

 با سیستم بهداشتی درمانی و نیروی انسانیآشنایی 

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 پس از این جلسه دانشجو باید قادر باشد:

 را توضیح دهد. اصول و اجزای مراقبت های اولیه سالمت 

  را شرح دهد. نظام ارائه خدمات در ایران 

  مختلف  مستقر در یک واحد سالمت جامع را نام ببرد.واحدهای 

 را بیان کند. و وظایف انها نیروهای درگیر در ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه 

 .شرح وظایف دندانپزشک را در سیستم بهداشتی درمانی بیان کند 

                                                                                                 

 :مجازی  روش آموزشي

 غیرهمزمان)آفالین با استفاده از نوید( 

  

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

 صداگذاری شدهپاور پوینت  یک سری اسالید د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 یک تکلیف   که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 روز 10 زمان تقریبی برای مهلت ارسال پاسخ به تکالیف: -
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برای آموزش همزمان درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(،  -

  استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:

 خیر   بلی   اید؟یا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفتهآ -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ

    

 

 نحوه ارزشیابي: 

 آزمون چهار گزینه ای پایان ترم

 

  

  :نحوه ارتباط با استاد

  09122165679  شماره تماس:

 ryazdani@tums.ac.irایمیل: 

 سامانه نویدپیام در 

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

  09122165679  شماره تماس:

 ryazdani@tums.ac.irایمیل: 
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