
 طرح دوره 

 

 (1) نظری اجتماعی دندانپزشکی و دهان سالمت نام درس:

 

  ()عملی، نظری یا کارگاهینحوه ارائه درس:
  نظری

 

  تعداد واحد:

 واحد 1

 

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی گروه های آموزشی ارائه دهنده:

 

 ryazdani@tums.ac.ir )دکتر رضا یزدانی( مدیر گروه )آدرس الکترونیک و نحوه ارتباط نیز ذکر شود(مسئول درس:

 

  پیش نیاز:

 سالمت دهان و جامعه -لینیاروانشناسی و مهار تهای ب

  اهداف کلی:

 ، عوامل موثر بر سالمت، نیاز سنجی، پیشگیری بیماریهای دهان و دندانبا مقدمات و اصول دندانپزشکی اجتماعی آشنایی

 

 اهداف اختصاصی:

 :حیطه شناختی 

 باید بتواند:دانشجو 

 نگر بطور مختصر بیان کند جامعه دندانپزشکی و اصول و تاریخچه .1

 بیماری را تعریف نماید. و سالمت .2

 شناسی را فراگیرد. تعاریف مهم در جمعیت .3

 .شرح دهدسالمت، غربالگری، ارتقای سالمت دهان و اموزش سالمت را  اصول نیازسنجی .4

 اصول اندازه گیری شاخص های سالمت دهان و دندان را بداند.  .5

 سالمت را نام ببرد. بر موثر ژنتیکی و محیطی عوامل .6

 را توضیح دهد اجتماعی دندانپزشکی های پژوهش در اخالقاصول  .7

 :حیطه رفتاری 

 .بتواند شاخص های شایع پوسیدگی، وضعیت لثه وسالمت دهان را محاسبه نماید -1

 

 :حیطه عاطفی 

 نسبت به تأثیر و اهمیت اصول پیشگیرانه در سالمت و سالمت دهان حساس شود. -1

 

  



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

 

 جلسه تاریخ عنوان بحث مدرس

 اول 25/6/97 1 اصول و دندانپزشکی جامعه نگرتاریخچه و  دکتر خامی

 دوم 1/7/97 2جامعه نگراصول و دندانپزشکی تاریخچه و  دکتر خامی

 سوم 8/7/97 سالمت و بیماری یزدانیدکتر 

 چهارم 15/7/97 جمعیت شناسی دکتر یزدانی

 پنجم 22/7/97 نیازسنجی سالمت دکتر غالمی

 ششم 29/7/97 غربالگری دکتر حصاری

 هفتم 6/8/97 ارتقاء سالمت دهان پاکدامندکتر 

 هشتم 13/8/97 دهان و دندان آموزش در ارتقاء سالمت سالمت حصاریدکتر 

 پاکدامندکتر 
 1سالمت و پیشگیری از بیماریهای نسوج سخت دندانی 

 )پوسیدگی(
 نهم 20/8/97

 محبیدکتر 
پیشگیری از بیماریهای بافتهای نگه دارنده و نرم دهان 

 )پریودنتال(
 دهم 27/8/97

 یازدهم 11/9/97 1شاخص های سالمت دهان و دندان  دکتر محبی

 سرگراندکتر 
پیشگیری از بیماریهای بافتهای نگه دارنده و نرم دهان 

 )سرطان(
 دوازدهم 18/9/97

 سیزدهم 25/9/97 عوامل محیطی و ژنتیکی موثر بر سالمت غالمیدکتر 

 چهاردهم 2/10/97 صدمات دندانی و راهکارهای پیشگیرانه رازقیدکتر 

 پانزدهم 9/10/97 اجتماعیاخالق در پژوهش های دندانپزشکی  سرگراندکتر 

 

 روش های تدریس:

 ، پرسش و پاسخسخنرانی

 وظایف دانشجو:

 رعایت نظم، همراهی و مشارکت در کالسهای آموزشی و پاسخ به سؤاالت از وظایف دانشجویان می باشد. -

 مطالعه رفرنسهای اعالم شده -

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

 وظایف استاد:

 حضور به موقع -

 پاسخدهی به سؤاالت احتمالی دانشجویان -

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

 روش های ارزیابی دانشجو:



 پایان ترم  MCQامتحان 
 
 

 )سیاست های کلی دوره( مقررات:

 و غیبت بیش از آن به معنای عدم قبولی در واحد خواهد بود.می باشد  17از مجموع  جلسه 4تعداد غیبتهای مجاز حداکثر  -

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

 داشت.

  حد مجاز غیبت:

 جلسه 17جلسه در  4
 

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

 آزمون کتبی پایان ترم 

 

  منابع:

 کتاب سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی از مجموعه کتاب های مرجع دندانپزشکی کشور و منابع معرفی شده توسط مدرسین


