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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

 79-79:تحصیلی اول سال * نیمسال      سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  *گروه آموزشی:       دندانپزشکی:   دانشکده* 

                111    کد درس:*                                                    2اجتماعی نظری  سالمت دهان و دندانپزشکی  عنوان درس: *

                                             (بین الملل -)روزانه دندانپزشکی عمومی 7ترم :  رشته تحصیلی*                                              دکترای حرفه ای  مقطع : *

    دانشکده دندانپزشکی :برگزاری  محل*                                              12 -11 ها ساعت شنبهیک  مان برگزاری:ز *

                                   جلسه 11 اد جلسات:تعد  *                              تئورینوع واحد:     *                                            واحد 1:  تعداد واحد* 

                   1سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظری پیش نیاز یا هم نیاز:   *                                                  نفر 11  تعداد فراگیران: *

 ی، دکتر عمرانیی، دکتر افشارپاک خصال، دکتر سیفدکترمدرسین: نام 

  شنبه تا چهارشنبهروزهای تماس با مسئول درس:                                 پاک خصالدکتر  ول درس: مسئنام 

 17121191197 تلفن:                                         دانشکده دندانپزشکی آدرس دفتر: 

 m_pakkhesal@yahoo.com :پست الکترونیک

 :رسهدف کلی د

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

 دهان و دندان

 

 اهداف اختصاصی:

 د:ر می رود در پایان دوره قادر باشانتظا از فراگیر

 اهمیت ارزیابی خطر پوسیدگی و کاربرد آن را توضیح دهد. -1

 خطر ابتال به پوسیدگی را توضیح دهد.عوامل  -2

 فلسفه دندانپزشکی محافظه کارانه با حداقل مداخله را توضیح دهد. -1

 نظام سالمت و اهداف و عملکردهای آن را بشناسد. -1

 را شرح دهد. یک محصوالت تنباکو بر سالمت دهانتاثیرات موضعی و سیستم -1

 در کنترل دخانیات را توضیح دهد. شکانو نقش دندانپز سیاست های کنترل دخانیات در سطح جهانی -6

 استراتژی های پیشگیری از پوسیدگی را شرح دهد. -9

 راهبردهای پیشگیرانه مناسب برای پیشگیری از بیماری های پریودنتال را شرح دهد. -9

 ( را توضیح دهد.ECCکودکی )دوران زود هنگام  های برنامه های راهبردی پیشگیری از پوسیدگی -7

 ی پیشگیری از صدمات تروماتیک دهان و دندان را توضیح دهد.برنامه های راهبرد -11

مفاهیم پایه اقتصاد سالمت )مانند کارایی، تقاضا و عرضه( و همچنین تکنیک های مختلف ارزیاابی اقتصاادی و تفااوت     -11

 ویژگی های بازار سالمت با بازار آزاد را توضیح دهد.

و همچنین ویژگی های اهداف، برنامه ریزی و ارزیابی را شارح  اصول و چرخه سازمان و مدیریت در مراقبت های سالمت  -12

 دهد.

 اصول اخالق در پژوهش را در فعالیت های پژوهشی خود مورد استفاده قرار دهد.  -11

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

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

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

 ج( شیوه آزمون:

 تستی / تشریحی         کتبی :پایان ترم  -1
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   :  نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجومقررات و 

 شکده اعالم میگردد.ت ها براساس آیین نامه آموزشی دانغیب

 

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 منظم در کالس حضور به موقع و 

 باحث ارائه شده در کالس  م مشارکت فعال در

  در حین تدریس پاسخ به سواالت پرسیده شده

 وش نگهداشتن تلفن همراه  خام

 

 -------------تاریخ امتحان میان ترم: 

    طبق برنامه معاونت آموزشیتاریخ امتحان پایان ترم:   *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

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

 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 اینترنتله و سایر اطالعات مفیدبرای یافتن مقاکمکی منابع 

 

 

  یجدول زمان بندی برنامه درس

 شیوه ارائه درس رئوس مطالب تاریخ ردیف

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

 وسایل کمک آموزشی

 نظام سالمت در جهان 21/6/79 1
سخنرانی تعاملی همراه 

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریگبکار

 نتیپاورپو

2 11/6/79 

Community 

assessment/ Risk 

assessment 
 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

1 9/9/79 Risk assessment 
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپوپاور

 دندانپزشکی محافظه کارانه 11/9/79 1
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 مدیریت و برنامه ریزی 21/9/79 1
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسالی ریبکارگ

 نتیپاورپو

6 29/9/79 
مت و نظام عرضه و اقتصاد سال

 تقاضا

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 تعطیل رسمی 1/9/79 9

  ترک دخانیات و سالمت دهان 12/9/79 9
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو
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7 17/9/79 

رنامه های راهبردی ب

 پیشگیری

)قند ها و پیشگیری از 

 پوسیدگی(

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

11 26/9/79 

برنامه های راهبردی 

 پیشگیری

 )فیشور سیالنت( -)فلوراید(

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریکارگب

 نتیپاورپو

11 1/7/79 

برنامه های راهبردی 

 پیشگیری

)پیشگیری از بیماری های 

 پریودنتال(

همراه  یتعامل یسخنران

شرکت فعال در  با پرسش

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

12 11/7/79 
برنامه های راهبردی 

 پیشگیری
(ECC) 

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش
کت فعال در شر

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

11 19/7/79 

برنامه های راهبردی 

 پیشگیری

 )صدمات دندانی(

همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

11 21/7/79 

برنامه های راهبردی 

 پیشگیری

 )صدمات دندانی(

راه هم یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 اخالق در پژوهش 1/11/79 11
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 مباحث کالس

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 سالمت دهان و سالمندان 9/11/79 16
همراه  یتعامل یسخنران

 با پرسش

شرکت فعال در 

 سمباحث کال

 و دیاسال یریبکارگ

 نتیپاورپو

 


