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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی: *گروه آموزشی                                                         دانشکده دندانپزشکی:    دانشکده* 

 98-99دوم  نیمسال :ی* نیمسال تحصیل 

                                                                       1 اجتماعی عملیدندانپزشکی         عنوان درس: *

                   413392 کد درس:*

                                            دندانپزشکی رشته تحصیلی : *                                                                 عمومی دکتری مقطع : *

  زمان برگزاری:  *

    :برگزاری محل* 

                    عملینوع واحد:  *                                                         1: تعداد واحد* 

                                    جلسه 8 تعداد جلسات:  *

 پیش نیاز یا هم نیاز:                     *                                               60 تعداد فراگیران:  *

   عمرانی نیلوفر دکتر – الهام افشاریدکتر  -پاک خصالمینا دکتر مدرسین: نام 

 10-12در طول هفته روزهای تماس با مسئول درس:                                          نیلوفر عمرانیدکتر  ول درس: ئمسنام 

  تلفن:                                                   دانشکده دندانپزشکی، بخش کودکان  آدرس دفتر: 

 emrani.niloofar@gmail.com :پست الکترونیک

 : هدف کلی درس

 های آموزشی سالمت  های سالمت دهان و دندان و رسانه، شاخصدندانپزشکی مبتنی بر شواهد آشنائی با

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 

 شکالت کلینیکی و جامعه نگر را درقالب یک سوال مشخص و دارای اجزاء مطرح کند.م -1

 های اطالعاتی را جستجو کند . به صورت کارا و هدفمند، بانک -2

 کند . تحت نظارت استاد اندازه گیریمهم در یک جمعیت هدف معین را ( CPIو  DMFT)مثال حداقل دو شاخص سالمت دهان  -3

 جمعیت هدف را بر اساس این شاخص ها تعیین کند .درمانی نیاز های  -4

 های دهان را بصورت گزارش توصیفی ارائه دهد .شیوع و بروز بیماری -5

 .برقرارکندف های هدارتباط کالمی با گروه -6

 را بسازد.های هدف گروه هارائه مفاهیم آموزشی ب برایکمک آموزشی  هوسیلیک  -7

 را تحت نظارت انجام دهد.ارز یابی ریسک پوسیدگی بیمار  یکبرای حداقل  -8

 معتقد باشد. دیپرسنل بخش و اسات ان،یدانشجو ریارتباط مناسب با سا یبه برقرار -9

 الت سالمت جامعه اعتقاد داشته باشد.به مشک یدگیدر رس یبه تفکر راهبرد -10

 جامعه واقف باشد . یازهاین نییسالمت دهان در تع هایشاخص یابیارز تیبه اهم -11

 دهد . تاهمی نگر¬وجامعه یکینیبه مسائل کل یی( در پاسخگوEBDبر شواهد ) یبه استفاده از روش مبتن -12

 کند.آموزش سالمت و ارتقاء سالمت احساس تعهد  های¬به ارائه برنامه -13

 معتقد باشد. ای¬و رفتار حرفه Team working یبه اصول اخالق -14

 معتقد باشد. Communication Skillبه اصول   -15
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 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 (:کار گروهی الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف،

  ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 /کار گروهیتستی / تشریحی      عملیکتبی/ :پایان ترم 

 غیبتها مطابق قوانین آیین نامه آموزشی دانشکده اعالم نظر می گردد. :نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 حضور به موقع و قبل از استاد در کالس تئوری و توجه کامل به مباحث ارائه شده در کالس ضروری است. -

 خاموش نگهداشتن تلفن همراه ضروری است. -

   

ن درس آغیبت موجه موجب حذف  آموزشی ، غیبت غیر موجه در امتحان پایان ترم به منزله  نمره صفر و 14اساس ماده بر 

 خواهد شد .

 آداب، اخالق و شئونات اسالمی را به طور کامل رعایت نماید. وظایف و تکالیف دانشجو: -

 در محیط آموزشی کالس تئوری حضور منظم ، فعال و مستمر داشته باشد.  -

 به سواالت طرح شده در حین تدریس پاسخ دهد. -

 های مطرح شده مشارکت فعال داشته باشد.در بحث -

 در کار گروهی فعالیت داشته باشد. -

 

 

 * تاریخ امتحان میان ترم: 

  تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 از اهمیت برخوردار است. ت در کار گروهی و شرکمشارکت در پرسش و پاسخ  حضور فعال در کالس،  

 رعایت شئونات اخال قی در کالس

  :یمنابع اصل

 
 
 

 برای یافتن مقاله و سایر اطالعات مفیدکمکی : منابع 
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 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف
 

 ساعت

 

 رئوس مطالب
 ارائه درس شیوه

فعالیتهای 

 یادگیری دانشجو

وسایل کمک 

 زشیآمو

 
 

 

 آشنایی با دندانپزشکی اجتماعی 

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 
 

 دندانپزشکی مبتنی بر شواهد 

طراحی مشکالت بالینی در  -searchنحوه 

 PICOقالب سوال 

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

 به صورت مجازی در سامانه

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 
 

 
آموزش اصول دندانپزشکی مبتنی بر شواهد/ 

 ارزیابی مقاالت

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 
 

 
 آشنایی با رسانه های آموزشی برای گروه هدف 

 یه پمفلتها برای تهتقسیم بندی گروه

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 
 

 

 شاخص های مهم ارزیابی سالمت دهان

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

مشارکت در پرسش 

 و پاسخ 

 پاورپوینت

 
 

ای هدف در ارائه مفاهیم آموزشی برای گروه ه 

 قالب پمفلت

 

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

  ارائه  گروهی

 
 

ارائه مفاهیم آموزشی برای گروه های هدف در  

 قالب پمفلت

 

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

  ارائه  گروهی

 
 

دف در ارائه مفاهیم آموزشی برای گروه های ه 

 قالب پمفلت

 

 سخنرانی همرا با پاورپوینت

به صورت مجازی در سامانه 

 نوید

  ارائه  گروهی

 

 

 

             

 

 

 

                                                                                                   


