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 اهداف کلی:

درس افزایش آگاهی، تغییر نگرش و ارتقاء عملکرد دانش آموختگان در رابطه با اصول تأمین، حفظ، ارتقاء، پیشگیری از بیماریهای  هدف از این

 های اجتماعی و آخرین شواهد علمی معتبر موجود است. دهان و دندان و بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق فعالیت

                                                                                                            

 اهداف اختصاصی:

 :حیطه شناختی 

 در پایان این دوره دانشجو باید بتواند:

mailto:h-hessari@tums.ac.ir


  را شرح دهدنحوه محاسبه ریسک پوسیدگی در بیماران. 

 کند بیانرایج و نحوه اندازه گیری آن ها را  ارتودنسی و پالک پوسیدگی، شاخصهای. 

  توضیح دهدمشاوره تغذیه و کاربرد آن در ارتقاء سالمت دهان و دندان را. 

                                                                                                            

 :حیطه رفتاری 

 :بتواند انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر

 و ثبت کند یریاندازه گ ماریب 3 نیو همچن یهمکالس یو بهداشت دهان را بر رو یدگیپوس یشاخص ها. 

 مشاوره  مارانیاستاندارد ثبت کند و در جهت ارتقاء سالمت دهان و دندان به ب یرا در فرم ها مارانیب یا هیتغذ یعادات و الگوها

 ارائه دهد. هیتغذ

 سالمت  تیرا در جهت بهبود وضع ماریهر ب یمناسب برا رانهیشگیپ یمحاسبه و با توجه به آن روشها مارانیرا در ب یدگیپوس سکیر

 ارائه دهد.  یدهان و دندان و

 .فلورایدتراپی را برای بیمار در عرصه )شرایط غیر یونیت دندانپزشکی( انجام دهد 

                                                                                                            

 :حیطه عاطفی 

 انتظار می رود در پایان این دوره فراگیر:

 .برای تجزیه تحلیل عادات و الگوهای تغذیه ای بیماران جهت ارتقاء سالمت دهان و دندان آنان اهمیت قائل شود 

  .توصیه به انجام روشهای پیشگیرانه جهت بهبود وضعیت سالمت دهان و دندان بیماران را جدی بگیرد 

 

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

  8-12جلسه شیفت صبح  5

 با مشارکت کلیه اساتید گروه: 

 دکتر حسین حصاری  آقایان: دکتر محمدرضا خامی،

 سیمین زهرا محبی، دکتر سمانه رازقی، دکتر افسانه پاکدامن، دکتر کتایون سرگران، دکتر مهدیا غالمیخانم ها: دکتر 

                                                                                                            

 روش های تدریس:

 ، دمونستریشناستاد محور: سخنرانی تعاملی

 کار در بخش، کار گروهی، بحث در گروه های کوچک، ارائه موردرکیبی: ت

 مجازی: بصورت آنالین و آفالین

درصورت بهبود وضعیت به لحاظ شرایط کرونا فیلدهای ایمن و. کالس های حضوری برگزار خواهد شد )استاد محور: سخنرانی تعاملی، * 

                                                                                                      (در بخش، کار گروهی، بحث در گروه های کوچک، ایفای نقشدمونستریشن، ترکیبی: حضور در عرصه، کارگاه، کار 

 ظایف دانشجو:و

 .باشند داشته حضور مقرر محل در 8 ساعت رأس هستند موظف دانشجویان تمامی -

 .مورد انتظار است دانشجویان از سؤاالت به پاسخ و آموزشی کارگاههای در مشارکت و همراهی نظم، رعایت -



 .است انتظار مورد دانشجویان توسط شده اعالم رفرنسهای مطالعه -

 .است انتظار مورد دانشجویان توسط آموزشی کارگاههای مباحث مطالعه -

 .یابد حضور کالس در مناسب ظاهر و پوشش با هستند مستلزم دانشجویان -

 .باشند می گروه در نظم حفظ و اخالقی اصول رعایت به موظف دانشجویان -

                                                                                                            

 وظایف استاد:

 حضور به موقع -

 طراحی صحیح سواالت -

 حضور در جلسه امتحان -

 موقع به اعتراضات رسیدگی به -

- Role model مناسب 

 پاسخ گویی به سؤاالت دانشجویان -

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

                                                                                                            

 دانشجو:روش های ارزیابی 

 استفاده از چک لیست شامل حضور دانشجو در هر جلسه و میزان فعالیت و مشارکت در کارگاه ها  -

 ارزیابی کیفیت کار عملی و تیمی در بخش پیشگیری و تغذیه  -

 )برنامه جایگزین عرصه(ارزیابی کیفیت کار عملی دانشجو و گزارشات و ثبت شاخص ها توسط دانشجو از حضور در عرصه  -

                                                                                                            

  مقررات:

 جلسه می باشد و غیبت بیش از آن به معنای عدم قبولی در واحد خواهد بود. مجاز حداکثر یکتعداد غیبتهای  -

 هماهنگی با و( گروه نظر با) غیبت بودن موجه صورت در. بود خواهد صفر جلسه آن به مربوط نمره جلسه، هر در غیبت صورت در -

 .گرفت خواهد تعلق دانشجو به جلسه آن نمره مربوطه، کالس جبران شرط به قبلی،

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

                                                                                                            

 حد مجاز غیبت:

 جلسه 1
                                                                                            

 چند نمره عملی و چند نمره نظری، حداقل نمره نظری و عملی و ...( )نمره قبولی کل،قوانین نمره دهی: 

 نمره شامل ارزیابی عملی از دانشجویان خواهد بود: 20محاسبه نمره کل از 

 نمره( 6استفاده از چک لیست شامل حضور دانشجو در هر جلسه و میزان فعالیت و مشارکت در کارگاه ها ) -

 نمره( 4نمره( )مجموعا  2نمره( و تغذیه ) 2رزیابی کیفیت کار عملی و تیمی در بخش پیشگیری )ا -

 نمره( 6ارزیابی کیفیت کار عملی دانشجو و ثبت شاخص ها توسط دانشجو از حضور در عرصه ) -

 نمره( 4ارزیابی کیفیت گزارش دانشجویان از حضور در عرصه ) -



                                                                                            

 منابع:

 مطالب ارائه شده توسط استاد در کالس 

  ،1389مروری بر دندانپزشکی اجتماعی، پاکدامن و همکاران 

                                                                                       

 

 2برنامه واحد سالمت دهان عملی 

 1400-99نیمسال اول سال تحصیلی 

 صبح 12-8چهارشنبه:  ، دوشنبه،شنبه

 مدرس
 صبح

(8-12) 
 جلسه

 هفته اول کارگاه پیشگیری توجیهی+ پاکدامندکتر -سرگراندکتر 

 هفته دوم کارگاه مشاوره تغذیه و کار عملی تغذیه دکتر رازقی –دکتر غالمی 

 هفته سوم شاخص های ارزیابی سالمت دهان دکتر حصاری–دکتر محبی

 هفته چهارم ارائه کار گروهی کارگاه پیشگیری  خامیدکتر -دکتر پاکدامن

 -دکتر محبی -دکتر رازقی

 دکتر حصاری

مورد معاینه، ارزیابی شاخص، ارزیابی خطر  3ارائه گزارش 

 بالینی پوسیدگی و مشاوره تغذیه در بخش های
 

 هفته پنجم

 

 

 

 

 

 

 

 


