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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:                  :   دندانپزشکی  دانشکده* 

 9011-9911   :تحصیلی اول سال * نیمسال

             911    کد درس:*                                                   9مت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری سال  عنوان درس: *

                                             دندانپزشکی عمومی :  رشته تحصیلیدکترای حرفه ای                                        *  مقطع : *

    مجازیبرگزاری :  محل    مجازی                               مان برگزاری:ز *

                                   جلسه 91  تعداد جلسات:  *                              نظرینوع واحد:     واحد                                            * 9:  تعداد واحد* 

  روانشناسی و مهارت های ارتباطی -سالمت دهان و جامعهپیش نیاز یا هم نیاز:   نفر                               * 11  فراگیران:  تعداد*

 عمرانیدکترپاک خصال، دکتر افشاری، دکتر نام مدرسین: 

  شنبه تا چهارشنبهبا مسئول درس:  روزهای تماس                                         عمرانیدکتر ول درس:  مسئنام 

 11992911219تلفن: دانشکده دندانپزشکی                                          آدرس دفتر: 

 emrani.niloofar@gmail.com :پست الکترونیک

 

 : هدف کلی درس

، حفظ، ارتقاء و پیشگیری از بیمااری هاای   افزایش آگاهی، تغییر نگرش و ارتقاء عملکرد دانش آموختگان در رابطه با اصول تامین

 دهان و دندان و بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق فعالیت های اجتماعی

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 .اهداف و حیطه های رشته سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی را توضیح دهد 

 دهد تشخیص را اجتماعی دندانپزشکی و کلینیکی های فعالیت ینب موجود های تفاوت. 

 .تعاریف مختلف سالمت و بیماری را شرح دهد 

 .مزایا و معایب مدل های مختلف سالمت را بیان کند 

 دهد شرح را تحت تاثیر قرار می دهند را افراد سالمت های شاخص که ای و اجتماعی زمینه عوامل از ای مجموعه. 

 ییرات آن را نقد و بررسی کند.هرم سنی و تغ 

 .شاخص های مهم جمعیتی را برشمارد 

  .تعریف و تاریخچه علم اپیدمیولوژی و همچنین انواع و کاربرد مطالعات مختلف اپیدمیولوژیک را شرح دهد 

 .خصوصیات، مشکالت و محدودیت های غربالگری را توضیح دهد 

 د را توضیح دهد.اهمیت و کاربرد بالینی دندانپزشکی مبتنی بر شواه 

 .یک سوال بالینی مناسب طراحی کند 

 .پنج اصل منشور اتاوا را در رابطه با ارتقاء سالمت نام برده و برای هر کدام در زمینه سالمت دهان مثالی بزند 

  .اهداف و نقش آموزش را در ارتقاء سالمت دهان بیان کند 

  توضیح دهد. روش ها و گروه های هدف آموزش سالمت دهان در جامعه را 

  .چند شاخص متداول ارزیابی سالمت دهان و دندان را نام  برده و اصول کاربردی آنها را شرح دهد 

 .جدیدترین نتایج مربوط به شاخص های سالمت دهان و دندان را در کشور ایران بیان کند 

 .دالیل منطقی که باعث انتخاب یکی از رویکردهای پیشگیری می شود را توضیح دهد 

  ونگی انجام ارزیابی نقادانه مقاالت علمی را توصیف کند.چگ 

 .تاثیر رفتار برسالمت افراد و نظریه های مربوط به تغییر رفتار را توضیح دهد 
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 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 .% نمره کل0معادل ... .نمره0(:.الف( در طول دوره ) کوئیز، تکالیف، امتحان میان ترم ...

 .% نمره کل100معادل ... ...نمره20.............ب( پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی / تشریحی         کتبی :پایان ترم 

 

   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 غیبت ها براساس آیین نامه آموزشی دانشکده اعالم میگردد.

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 حضور به موقع و منظم در کالس 

 عال در مباحث ارائه شده در کالس  مشارکت ف

 پاسخ به سواالت پرسیده شده در حین تدریس 

 خاموش نگهداشتن تلفن همراه  

 

 -------------* تاریخ امتحان میان ترم: 

    طبق برنامه آموزشی  تاریخ امتحان پایان ترم: *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 ش و پاسخ از اهمیت برخوردار است. حضور فعال در کالس و مشارکت در پرس 

 و احترام به اساتید رعایت شئونات اخال قی در کالس

 :یمنابع اصل

1- Essential of Dental Public Health,Daly B,et al.  Second Edition published in 2013 

 کتاب مرجع سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی -2

 : کتابخانه دانشکده، جستجو در اینترنتعات مفیدبرای یافتن مقاله و سایر اطالکمکی منابع 

 

 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 شیوه ارائه درس رئوس مطالب ردیف
فعالیتهای یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

 مبانی دندانپزشکی اجتماعی 9
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 تعاریف و نظریه های سالمت 2
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 عوامل اجتماعی موثر بر سالمت 9
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و
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 یجمعیت شناس 0
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 اپیدمیولوژی 1
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 غربالگری 6
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 کالس مباحث

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 دندانپزشکی مبتنی بر شواهد 8
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 ارزیابی نقادانه 1
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 آموزش سالمت دهان 91
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 شاخص های ارزیابی سالمت دهان و دندان 99
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 رویکردهای پیشگیری 92
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

  ارتقاء سالمت دهان 99
ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 تغییرات رفتاری در ارتقاء سالمت 90
ارائه به صورت مجازی 

 سامانه نویددر 

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

91 
 شاخص های ارزیابی سالمت دهان و دندان

 در ایران

ارائه به صورت مجازی 

 در سامانه نوید

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو و

 


