
 )سيالبس( 8ترم  1نظري  جامعه نگرراهنماي درس 

 :معرفي كلي درس 

 1نام درس: جامعه نگر نظري 

 49-49نيمسال تحصيلي: اول 

 تعداد واحد: يك واحد

 صبح 5:99تا  5:99شنبه ها ساعت  سه روز و ساعت برگزاري كالس:

 2محل برگزاري كالس: كالس 

 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 

ر و تعيين كننده سالمت، انواع هدف كلي اين درس، آشنايي دانشجويان با مباني دندانپزشكي جامعه نگر، عوامل موث

سالمت، آشنايي رويكردهاي پيشگيري مطرح در سالمت، پيشگيري از بيماريهاي دهان و دندان، ارتقاء سالمت دهان، آموزش 

 است. با دندانپزشكي مبتني بر شواهد و آشنايي با سيتم بهداشتي درماني كشور 

 

 :جدول ارائه واحد درسي 

 پرديس بين الملل 5ترم  1نظري  ه نگرجامعبرنامه و مدرسين واحد 

 2محل برگزاري: كالس  – صبح 5:99تا  5:99 شنبه ها ساعتسه 

 جلسه تاریخ عنوان بحث مدرس

 اول 42/6/42 اصول و مقدمات دندانپزشکی جامعه نگر دکتر خامی

 دوم 13/6/42 اصول و مقدمات دندانپزشکی جامعه نگر دکتر خامی

 سوم 7/7/42 کننده سالمتعوامل تعیین  دکتر غالمی



 چهارم 32/7/42 رویکردهای پیشگیری در دندانپزشکی جامعه نگر دکتر سرگران

 پنجم 43/7/42 ارتقاء سالمت دهان دکتر پاکدامن

 ششم 42/7/42 آموزش سالمت دهان دکتر حصاری

 هفتم 5/2/42 آموزش سالمت دهان دکتر حصاری

 هشتم 34/2/42 دندانیپیشگیری از پوسیدگی  دکتر پاکدامن

 نهم 34/2/42 پیشگیری از سرطان دهان دکتر سرگران

 دهم 46/2/42 پیشگیری از ترومای دندانی دکتر رازقی

 یازدهم 1/4/42 شگیری از بیماری های پریودنتالیپ دکتر محبی

 دوازدهم 31/4/42 شاخص های سالمت دهان و دندان دکتر محبی

 سیزدهم 37/4/42 نیازسنجیاپیدمیولوژی و  دکتر جعفری

 چهاردهم 42/4/42 دندانپزشکی مبتنی بر شواهد دکتر یزدانی

 پانزدهم 3/31/42 برنامه ریزی خدمات سالمت دهان و بهداشت دکتر خامی

 شانزدهم 35/31/42 سیستم شبکه بهداشت و درمان در ایران و نقش دندانپزشک دکتر یزدانی

 

 روش تدريس: 

 پرسش و پاسخ -سخنراني مشاركتي

 روش ارزشيابي: 

 پايان ترم MCQآزمون 

 منابع:

منابعي كه هر يك از اساتيد براي مباحث اختصاصي خود  -گزيده مباني دندانپزشكي جامعه نگر )دكتر خامي و همكاران(

 معرفي مي كنند.

 


