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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 درس:اطالعات 

 دوم نیم سال:                   سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي  گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 1سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي عملي  درس: عنوان

  2720038 كد درس:

       واحد 1عملي:   :1واحدو تعداد نوع 

 سیمین زهرا محبيدكتر نام مسؤول درس: 

 ، دكتر رازقي، دكتر پاكدامندكتر سرگران، دكتر غالميدكتر حصاری، دكتر محبي،  ،خاميدكتر مدرسان: مدرس/ 

 1دهان و دندانپزشکي اجتماعي نظری سالمت : زمانهم /نیازپیش

 دكترای عمومي دندانپزشکي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 استاد رتبه علمي:

 سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي رشته تخصصي:

 دانشگاه علوم پزشکي تهراندانشکده دندانپزشکي  محل كار:

 88015960 تلفن تماس:

 smohebbi@tums.ac.ir الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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 : درس یکل فیتوص

 در دانشجویان عملکرد ارتقاء و نگرش تغییر آگاهي، فزایشادر كوریکولوم دندانپزشکي عمومي با هدف  1سالمت دهان عملي درس 

 به نسبت تعهد ایجاد و موجود معتبر علمي شواهد آخرین اساس بر دندان و دهان سالمت ارتقاء بر بهداشتي رفتارهای تأثیر با رابطه

پیشگیری  و ارتقاء سالمت دهاناهمیت خاصي در یادگیری مفاهیم این درس، از . طراحي شده است جامعه افراد دهان سالمت ارتقاء

دارد. بعالوه آشنایي با مراحل عملي دندانپزشکي مبتني بر شواهد گامي  جامعه گروه های هدف مختلف از بیماری های دهان و دندان

خواهد بود كه اختصاصا در تمامي مراحل آتي آموزش در دوره دندانپزشکي   دانشجویان دندانپزشکي lifelong learningموثر در 

 عمومي و نیز آینده كاری ایشان پس از فارغ التحصیلي اهمیتي ویژه دارد. 

، كار در گروه های سخنراني تعاملي با استفاده از تکنولوژی های نوین آموزشي) حضوریتركیبي از جلسات این درس به صورت 

با كوچک، ایفای نقش( و مجازی )آنالین در اسکای روم و آفالین در سامانه نوید( و نیز حضور دانشجویان در عرصه ارائه خواهد شد. 

كالس های حضوری در گروه های كوچک و با رعایت پروتکل های  ،19-ناشي از شیوه بیماری كووید توجه به شرایط پیش آمده

بصورت لیف مربوطه، اتک و ، كارگاه هاحثامبكلیه  هفته متوالي خواهد بود. 5م خواهد شد. طول مدت ارائه درس بهداشتي انجت

 هفتگي طبق جدولي كه در ادامه مي آید، ارائه خواهند شد. 

 نمره محاسبه خواهد شد: 20مبحث زیر است و از  5شامل ارزشیابي از ارزشیابي: 

  :ارزشیابي كارگاه ارتقاء سالمت دهانHP1  ،شامل حضور در جلسه، رعایت رفتار حرفه ای و فعالیت و مشاركت در كارگاه(

 نمره  4و انجام تکلیف در سامانه نوید(: 

  : ارزشیابي كارگاه رسانه آموزشيHP2  :)نمره 4)تهیه رسانه آموزشي بصورت كار گروهي 

 ني بر شواهد: ارزشیابي كارگاه دندانپزشکي مبتEBD  شامل حضور در جلسه، رعایت رفتار حرفه ای و فعالیت و مشاركت(

 نمره 4در كارگاه، و انجام كار گروهي( 

  :ارزشیابي كارگاه آموزش سالمت دهانHP3  شامل حضور در جلسه، رعایت رفتار حرفه ای و فعالیت و مشاركت در(

 نمره 4كارگاه(: 

 نمره 4و گزارشات دانشجو از حضور در عرصه:  ارزیابي كیفیت كار عملي دانشجو  

 

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 سالمت ارتقاء بر بهداشتي رفتارهای تأثیر با رابطه در دانشجویان عملکرد ارتقاء و نگرش تغییر آگاهي، افزایش درس این از هدف

 .                                                                                                          باشد مي جامعه افراد دهان سالمت ارتقاء به نسبت تعهد ایجاد و موجود معتبر علمي شواهد آخرین اساس بر دندان و دهان
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     :مندیتوانمحورهای هر زیر /یاختصاص اهداف

                                                                                                                                                                                                       :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 :حیطه شناختی  

 كند. مطرح مشخص سوال یک قالب در را نگر و جامعه بالیني مشکالت 

 هدف را توضیح دهد. اصول آموزش بهداشت دهان و دندان به گروههای 

 .توصیه های الزم در ارتباط با مصرف مواد غذایي مفید و مضر بر سالمت دهان و دندان را  بیان كند 

  موزش سالمت و سه رسانه كمک آموزشي را با برشمردن نقاط ضعف و قدرت توضیح دهد.آسه روش 

 :حیطه رفتاری  

 .به صورت كارا و هدفمند، بانکهای اطالعاتي را جستجو كند 

 برشمارد را آن ضعف و قوت نقاط مقاله یک خواندن با. 

 باشد هدف گروههای برای آموزشي مفاهیم ارائه در آموزشي كمک وسایل از استفاده به قادر. 

  به گروههای هدف آموزش دهد.بتواند به طور مؤثر اصول و روشهای بهداشت دهان و دندان را 

 :حیطه عاطفی  

 .تأثیر مصرف مواد غذایي بر سالمت دهان و دندان را جدی بگیرد 

 .نسبت به رعایت بهداشت دهان و دندان بیماران حساس شود 

  موزش سالمت بر ارتقاء سالمت جامعه را را درک كند.آاهمیت 

 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLمسئله )یادگیری مبتني بر حل  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 
 

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید
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 :درس میتقو

یادگیری/  یهاتیفعال مدرسان /مدرسنام 

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

دکتر  -دکتر محبی
 غالمی

ارتقاء سالمت تکلیف كارگاه 

 دهان

تکلیف گروهي  كارگاه رسانه 

 وزشيمآ

 تركیبي:

بحث در گروه های كوچک،  حضوری:

 یادگیری مبتني بر حل مساله

ارائه محتوا بصورت آفالین در مجازی: 

 سامانه نوید

کارگاه  جلسه توجیهی+
ارتقاء سالمت دهان 

(HP1 رسانه آموزشی +)
(HP2) 

1 

 دکتر -خامی دکتر
 حصاری

کارگاه دندانپزشکی مبتنی  آنالین در اسکای روم گروهي در سامانه نویدتکلیف 
 (EBD1)  بر شواهد

 مجازی

دکتر  –دکتر رازقی 
 محبی

مطالعه محتوا در سامانه نوید 

 قبل از برگزاری كالس

 كوئیز قبل از شروع كالس

ایفای نقش در زمان برگزاری 

 كالس

 تركیبي

  مجازی: ارائه محتوا بصورت آفالین

 در سامانه نوید 

  حضوری: بحث و ایفای نقش در

 گروه های كوچک

 آموزش سالمتکارگاه 
 (HP3)دهان 

2 

 غالمیدکتر  -خامیدکتر 

 

پیگیری تکالیف مرتبط بصورت 

 مجازی یا حضوری

 تركیبي

 مجازی: رفع اشکال در سامانه نوید 

  حضوری: ارائه فیدبک درصورت

 حضوری دانشجویان به گروه مراجعه

+ EBD2رسانه آموزشی 

 )کار گروهی(

 مجازی

 دکتر -حصاری دکتر
 رازقی

آموزش به بیماران دانشکده 

 -)ارزشیابي مبتني بر محل كار

 تکویني(

حضور دانشجویان در فیلد  تحت نظارت 

 1فیلد اساتید 

3 

دکتر  -دکتر سرگران
 پاکدامن

آموزش به بیماران دانشکده 

 -)ارزشیابي مبتني بر محل كار

 (تراكمي

 نظارت تحت  فیلد در دانشجویان حضور

 2فیلد اساتید

4 

 -دکتر خامی
 حصاریدکتر 

ارائه كار گروهي و دریافت 

 فیدبک از مدرس

گزارش ارائه ) EBD3 حضوری: بحث در گروه های كوچک
 + نهایی(

 تحویل گزارش فیلد

5 
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 كالس های حضوری و راس ساعت مقرر در كالسهای مجازی آنالیندر محل  صبح 8 تمامي دانشجویان موظف هستند رأس ساعت .1

 حضور داشته باشند.

 رعایت نظم، همراهي و مشاركت در كارگاههای آموزشي و پاسخ به سؤاالت از وظایف دانشجویان مي باشد. .2

 رفرنسهای اعالم شده توسط دانشجویان مورد انتظار است.محتواهای ارائه شده در سامانه نوید و مطالعه  .3

 توسط دانشجویان مورد انتظار است.ارسال به موقع تکالیف تعیین شده  .4

 مطالعه مباحث كارگاههای آموزشي و آمادگي قبل از حضور در فیلد توسط دانشجویان مورد انتظار است. .5

 هستند با پوشش و ظاهر مناسب در كالس و با روپوش سفید و تمیز و آستین بلند در عرصه حضور یابند.دانشجویان ملزم  .6

دانشجویان موظف به رعایت اصول اخالقي در برخورد با بیماران، پرسنل شاغل در عرصه های مورد بازدید، پرسنل گروه، اساتید، و حفظ  .7

                                                                                                           نظم در گروه مي باشند.
 

 دانشجو:  یابیارز روش

                                                                                                        : (Mini-CEXو فرم  های ارزشیابي مربوط به هر جلسه )با استفاده از چک لیست ارزیابي تراكمي

 ابي كارگاه ارتقاء سالمت دهانزشیار: HP1  شامل حضور در جلسه، رعایت رفتار حرفه ای و فعالیت و مشاركت در كارگاه، و(

  نمره 4: انجام تکلیف در سامانه نوید(

 یابي كارگاه رسانه آموزشي : شارزHP2 )نمره 4: )تهیه رسانه آموزشي بصورت كار گروهي 

  :ارزشیابي كارگاه دندانپزشکي مبتني بر شواهدEBD ( شامل حضور در جلسه، رعایت رفتار حرفه ای و فعالیت و مشاركت در

 نمره 4 (كار گروهيكارگاه، و انجام 

  آموزش سالمت دهانكارگاه ارزشیابي :HP3 (شامل حضور در جلسه، رعایت رفتار حرفه ای و فعالیت و مشاركت در كارگاه :)4 

 نمره

 نمره 4: ارزیابي كیفیت كار عملي دانشجو و گزارشات دانشجو از حضور در عرصه  

                                                                                 

 ارزیابي تکویني: 

  پاسخ حضوری یا مجازی )در سامانه نوید(پرسش و 

 ه فیدبک به تکالیف ارسال شده توسط دانشجویانئارا 

 ارائه فیدبک به ایفای نقش دانشجویان در كارگاه آموزش سالمت دهان 

 عملکرد دانشجویان در فیلد روز اوله فیدبک به ئارا 

  :منابع

 .باشديم مرتبط یهاتیساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص یهاهینشر ،يدرس یهاكتاب شامل منابع

  :كتب( الف      
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 :مقاالت( ب      

  :يج( محتوای الکترونیک      

 بارگذاری شده در سامانه نوید اسالیدهای اساتید 

  1عملي سالمت دهان درسنامه 

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

 


