راهنماي درس جامعه نگر عملي  3ترم ( 21سيالبس)


معرفي كلي درس:

نام درس :جامعه نگر عملي 3
نيمسال تحصيلي :اول 49-49
تعداد واحد :دو واحد
روز و ساعت برگزاري كالس :هر هفته از شنبه تا چهارشنبه از ساعت  4صبح تا  21ظهر
محل برگزاري كالس :گروه سالمت دهان و دندانپزشكي اجتماعي دانشكده دندانپزشكي پرديس بين الملل -فيلدهاي آموزشي
متناسب با اهداف آموزشي
مسوول درس :دكتر رضا يزداني
اسامي اساتيد مدرس در اين واحد درسي:
دكتر خامي ،دكتر غالمي ،دكتر يزداني ،دكتر پاكدامن ،دكتر حصاري ،دكتر محبي ،دكتر سرگران ،دكتر رازقي ،دكتر جعفري



توضيح كلي در مورد درس و اهداف درس:

هدف كلي اين درس ،آشنايي دانشجويان با موارد زير مي باشد:
 دخانيات و اعتياد ،روشهاي تشخيص افراد مبتال ،و نقش دندانپزشك در كمك به ترك اعتياد
 آشنايي عملي با شبكه بهداشت و درمان كشور به همراه بازديد از مراكز بهداشتي درماني
 آشنايي با بيماريهاي منتقله از راه خون ،و چگونگي برخورد دندانپزشك با بيماران مبتال
 آشنايي با قوانين فعاليت در حرفه دندانپزشكي و چگونگي ارتقاء خدمات سالمت در دندانپزشكي
 آشنايي با مهارتهاي ارتباطي و برقراري ارتباط صحيح دندانپزشك با بيماران و همكاران
 ارتقاء سالمت دهان در افراد سالمند
 آشنايي با اصول ارگونومي در دندانپزشكي

روش تدريس:
سخنراني مشاركتي -پرسش و پاسخ -كارگاه -كار گروهي و ارائه نتايج آن
روش ارزشيابي:

دانشجويان در هر روز كاري بر حسب كيفيت حضور و مشاركت در بحثهاي گروهي نمره خواهند گرفت .نمره نهايي دانشجويان
معدلي از كل نمرات اخذ شده در طول دوره آ«وزشي است.
درصورت غيبت در هر جلسه نمره مربوط به آن جلسه صفر خواهد بود .درصورت موجه بودن غيبت (با نظر گروه) و يا
هماهنگي قبلي ،به شرط جبران كالس مربوطه نيمي از نمره به دانشجو تعلق خواهد گرفت.

مقررات گروه :اين مقررات الزم االجرا بوده و به هيچ وجه در آن تغييري داده نمي شود.
تمامي دانشجويان موظف هستند راس ساعت  9در محل مقرر حضور داشته باشند.

درصورت غيبت در هر جلسه نمره مربوط به آن جلسه صفر خواهد بود .درصورت موجه بودن غيبت (با نظر گروه) و يا
هماهنگي قبلي ،به شرط جبران كالس مربوطه نيمي از نمره به دانشجو تعلق خواهد گرفت.
تعداد غيبتهاي مجاز حداكثر دو روز مي باشد و غيبت بيش از آن به معناي عدم قبولي در واحد خواهد بود.
الزم است دانشجويان با پوشش و ظاهر متناسب در كالس و يا فيلدهاي مربوطه حضور يابند .در صورت نياز به همراه داشتن
روپوش سفيد ،روپوش دانانشجويان بايد تميز و آستين بلند باشد.
استفاده از موبايل ،تبلت و لپ تاپ به جز موارد مورد لزوم ممنوع است و درصورت مشاهده كسر نمره براي دانشجو را در پي
خواهد داشت.
تمامي دانشجويان موظف به رعايت اصول اخالقي در برخورد با بيماران ،پرسنل شاغل در فيلدهاي مورد بازديد ،پرسنل گروه و
اساتيد ،و حفظ نظم در گروه مي باشند.

