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 بسمه تعالي           

 طرح دوره 

نپزشکي  دادکشنه واحداهي ردسي مجازي   دندا
 

 

*مشخصات درس-الف
 

   :1399 ورودی:                                 اولنیم سال: ، سالمت جامعه      سالمت دهاننام درس 

  عملی                      کارگاهی -نظری                عملی              ظرین                         2 : واحدتعداد  

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

 :هدف کلی 

آن در جامعه، اصول  یو اقتصاد ،یاجتماع ،یفرهنگ های و جنبه یبهداشت عموم یدانشجو با اصول کل ییآشنا

 یو سازمانها رانیدر کشور ا یو آموزش پزشک یو درمان یبهداشت التیبا تشک ییآشنا  ها،یماریاز ب یریشگیپ

مختلف  یبا حوزه ها و رشته ها ییابا سالمت و بهداشت دهان و دندان، و آشن ییآشنا ،یبهداشت المللی¬نیب

 .یدندانپزشک

 

 :اهداف اختصاصی 

 :حیطه شناختی 

 در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

 را شرح دهد. سالمت هیاول میمفاه یبرختفاوت های آنها با دبیرستان و و  یدانشگاه، دانشکده دندانپزشک .1

 را بیان کند. یمتداول در مباحث سالمت عموم فیتعار .2

 را توصیف کند. اپیدمیولوژی و نقش آن در سالمت و بیماریعلم  .3

را توضیح  رانیدر جهان و ا عیشا یها یماریب یولوژیدمیمزمن( و اپ یها یماری)ب ریرواگیو غ ریواگ یها یماریب .4

 دهد.

 را برشمارد.  ها یماریو کنترل ب یریشگیپ یراه ها .5

 را بیان کند. طیمنتقله از مح یها یماریبو  طیو کارکرد بهداشت مح فیتعر .6

 را شرح دهد. یارائه خدمات دندان پزشک طیاصول کنترل عفونت در مح .7

 را توصیف کند. یماریآن بر سالمت و ب ریو تاث یپزشک یشناس تیجمع میمفاه .8
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 در این زمینه را شرح دهد. موجود یو برنامه کشور رانیسالمت روان در جهان و اوضعیت  .9

 در کشور را توضیح دهد.  درمانی و نیروی انسانیسیستم بهداشتی  .10

 را برشمارد. (WHOسالمت ) یمرتبط با سالمت به خصوص سازمان جهام یجهان یسازمانها .11

 را تبیین کند. انواع هپاتیت های ویروسی و نحوه پیشگیری از آنها .12

      را شرح دهد. عوامل خطر پوسیدگی دندانی و روشهای پیشگیری از پوسیدگی دندان در کودکان  .13

   اصول کلی پیشگیری از پوسیدگی و بیماری لثه در بزرگساالن را توصیف کنند.  .14

 را بیان کند. نقش مواد مغذی جهت رشد، نمو و حفظ بافتهای دندانی  .15

                                                                                 را برشمارد. رشته های مختلف دندانپزشکی و خدمات ارائه شونده در هر یک از رشته ها  .16

                                                                                                                                                                                                                      

 یرفتار طهیح: 

 سال باالتر ارتباط مناسب برقرارکند. انیو دانشجو ماریبا ب بتواند .1

 را گزارش دهد. ینیمختلف بال یبخشها فیوظا .2

 

 :حیطه عاطفی 

 کند. دایهستند، اعتقاد پ یریشگیقابل پ و بزرگساالن دهان و دندان در کودکان یهایماریب نکهای به •

 *معرفي درس-ب

ایجاد تماس زودهنگام دانشجو با بیمار و محیط  سالمت عمومی است و با هدفسالمت دهان و ین درس شامل مباحث پایه ا

با  طراحی شده است. پس از ارائه مباحث نظری، دانشجویان ترم یک دندانپزشکی برای( Early patient contact) دندانپزشکی

بصورت گروهی از بخش های دانشجویان هماهنگی انجام شده با هر یک از گروه های آموزشی، در تاریخ های از پیش تعیین شده 

ا، توضیحاتی را در مورد فعالیت ها و خدمات و اساتید مربوطه در هر یک از بخشه )تور دانشکده( مختلف دانشکده بازدید می کنند

ارائه شده توسط بخش ارائه می نمایند تا دانشجویان با آینده ی شغلی خود بیشتر آشنا شوند. دانشجویان می بایست ضمن ارزیابی 

 .مشاهدات خود گزارشی نیز تهیه کنند

ساعته بازدید از  4جلسه  4و  ،اعته تدریس نظریس 2- 5/1جلسه  15حضوری، در این درس به صورت  19-قبل از پاندمی کووید

ارائه بصورت سخنرانی تعاملی با استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشی صورت  در بخش نظری ئه می شد.ارا بخش ها )بخش عملی(

به صورت  نظریکلیه مباحث اتی ایجاد شد که بر این اساس ییرغروند اجرای این واحد تدر  ،با توجه به شرایط پیش آمدهمی گرفت. 

 .ارائه می شود جلسه 15(در اعم از سخنرانی آنالین و یا محتوای مولتی مدیا در سامانه نوید) مجازی

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

خواهد کالس آنالین از طریق لینکی که در اختیار نماینده قرار می گیرد،  محتوا در سامانه نوید توسط استاد، و یا بصورت برگزاری

 . بود

در بخش عملی با توجه به شرایط پیش آمده، سعی بر این خواهد بود که تور دانشکده در گروه های کوچکتر و در زمان کوتاه تر انجام 

ورت عدم امکان برقراری تور دانشکده، این امر با جایگزینی با فیلم تهیه شده از بخش های مختلف جایگزین خواهد شد. پذیرد. در ص

 .تهیه کنند گزارشیمشاهدات خود  ازدانشجویان می بایست 

درصد از  20از مجموع نمرات تکالیف بارگذاری شده در سامانه نوید است.  نمره( 2)معادل  درصد از نمره پایانی درس 10ارزشیابی: 

نمره( مربوط به بخش عملی واحد، و با نمره دهی به فعالیت دانشجو و نظم و انضباط ایشان در طی بازدید  4نمره نهایی درس )معادل 

 خواهد بود. بازدید حین فردی مشاهدات از گزارش ارائهاز بخش ها و 
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 از آزمون چهار گزینه ای پایان ترم اخذ می شود. نمره(  14 لاز نمره نهایی درس )معاددرصد  70

 

 

 *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

1 
محمدرضا دکتر  مقدمه و تعاریف سالمت

 خامی
روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

اصطالحات متداول در  2

حصاری حسین دکتر بهداشت عمومی روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید   

اصول و کاربردهای  3
 اپیدمیولوژی

 احمدرضا دکتر
 شمشیری

روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

پیشگیری و کنترل بیماری  4
 های واگیردار و غیرواگیر

 احمدرضا دکتر
 شمشیری

روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

5 
 کلیات بهداشت محیط

 احمدرضا دکتر
 شمشیری

روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

بهداشت خانواده و تغذیه با  6

 شیر مادر

 احمدرضا دکتر

 شمشیری
روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

7 
 جمعیت شناسی پزشکی

 احمدرضا دکتر

 شمشیری
روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

8 
 بهداشت روان

 احمدرضا دکتر

 شمشیری
سامانه نویدپاورپوینت صداگذاری شده در  روز 10    

و نیروی  جامع سالمتیمراکز  9
انسانی در سیستم سالمت 

 کشور
یزدانی رضا دکتر  

روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

 سازمان جهانی بهداشت، 10

 شاخص های مهم
محمدرضا دکتر 

 خامی
روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

و کنترل هپاتیت اپیدمیولوژی  11
 های ویروسی

 کتایون دکتر
 سرگران

روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

سالمت و بهداشت دهان  12
 کودکان

سیمین زهرا دکتر 
 محبی

روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  
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سالمت و بهداشت دهان  13

پاکدامن افسانه دکتر بزرگساالن صداگذاری شده در سامانه نویدپاورپوینت   روز 10    

غالمی مهدیا دکتر تغذیه در سالمت دهان 14 روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید   

 های آشنایی با رشته 15

خدمات ارائه دندانپزشکی و 
 شونده توسط آنها

رازقیسمانه  دکتر   
روز 10  پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید  

 

 ارزشیابي  -د

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

 20  نمره( مربوط به بخش عملی واحد، و با نمره دهی به فعالیت دانشجو و نظم  4درس )معادل درصد از نمره نهایی

 بازدید خواهد بود. حین فردی مشاهدات از گزارش و انضباط ایشان در طی بازدید از بخش ها و ارائه

 70  نمره( از آزمون چهار گزینه ای پایان ترم اخذ می شود. 14درصد از نمره نهایی درس )معادا  

 

 منابع-ه

 اسالیدهای کالس مربوط به هر استاد 

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

 .ارجمند انتشارات

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

 تیمورزاده. انتشارات یزدانی،

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

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

 


