
 طرح درس بافت دندان در سالمت و بیماری

 اپیدمیولوژی پوسیدگی     موضوع درس:

                                                                 سالمت دهان   گروه آموزشی:

                                                                دکتر محبی    رس:مد

                                                                                                           در سطح فردي  و اجتماعی آشنایی دانشجویان با اپيدميولوژي پوسيدگی و عوامل مرتبط با آن هدف کلی:

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 را تعریف کند. D1-D3و معيار (dicotomous)معيار دوگانه تشخيص پوسيدگی

 ه آل را توضيح دهد..مورد( یك شاخص اید6خصوصيات )

 را بيان کند. DMFTمزایا و محدودیتهاي شاخص 

 روند الگوي پوسيدگی دندانی در طی تاریخ را به اختصار بيان کند.

 روند تغييرات معاصر شدت و شيوع پوسيدگی دندانهاي شيري و دائمی رادر کشورهاي توسعه یافته توضيح دهد.

 دندانهاي شيري و دائمی رادر کشورهاي در حال توسعه توضيح دهد. روند تغييرات معاصر شدت و شيوع پوسيدگی

 ارتباط سن وجنس را با وضعيت پوسيدگی توضيح دهد.

 اجتماعی فرد و جامعه را با پوسيدگی توضيح دهد.–ارتباط وضعيت اقتصادي 

 رژیم غذایی و تغذیه  را تعریف کندوارتباط انها را با پوسيدگی به اختصار توضيح دهد.

                                                                                                          پوسيدگی ریشه و عوامل موثر بر ان را توضيح دهد.
                                                                                                          

 تعداد جلسات:

    2                                                                                                                                                                                                              

 آموزشی ذکر شود()استراتژی  :روش آموزشی

                                                                                                            (افالینصوت همراه تکليف و فيدبك ) اسالید حاوي 

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

                                                                                                    بله         

 شود موارد زیر تکمیل شود:)نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می  در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمك آموزشی                     مجازي                     کالس وارونه

                                                    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:

                                                                                  جلسه یکساعته 2

                                                                                  تکليف 2   تعداد تکالیفی که در سامانه قرار داده می شود:

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.



                                                                                                             

 ها هم در این قسمت ذکر شود( quiz) نحوه ارزشیابی:

 پایان ترم MCQامتحان    

                                                                                                          

                                                                                                             

 نمره برای این مبحث:

 نمره کل 15/2

                                                                                                             

                                                                                                             

 ، کار گروهی و ...، همه به تفکیک ذکر شود(quizنمره)نحوه محاسبه نمره کل: 

                                                                                                           نمره امتحان پایانی 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

                                                                                                       شده توسط استاد )اسالید و صوت( محتواي فراهم      

                                                                                                             

 لعه بیشتر:منابع برای مطا

  Dental Caries: The Disease and its Clinical Management, 3rd Edition. Ole Fejerskov (Editor), Bente 

Nyvad (Editor), Edwina Kidd (Editor); Chapters 4 and 22. 

 

                                                                              

                                                                                                             

 شماره تلفن در صورت صالحدید()ایمیل،  :نحوه ارتباط با استاد

  smohebbi@tums.ac.ir 

siminz.mohebbi@gmail.com 
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