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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

  99-1400 :* نیمسال تحصیلی   دندانپزشکی اجتماعی*گروه آموزشی:                                   دندانپزشکی:        دانشکده* 

              12      کد درس:*               دهان و جامعه سالمت         عنوان درس: *

                          دندانپزشکی رشته تحصیلی :*                                       دکترای حرفه ای مقطع : *

     برگزاری: مجازی محل*                                         99-1400زمان برگزاری:  *

                              14       تعداد جلسات:  *                  نوع واحد: )عملی/ نظری( *                                                    2:     تعداد واحد* 

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

 دکتر الهام افشاری -دکتر مینا پاک خصالمدرسین: نام 

 هر روز در ساعات اداریروزهای تماس با مسئول درس:                     دکتر مینا پاک خصال مسوول درس: نام 

 09124071479 تلفن:                          دانشکده دندانپزشکی  آدرس دفتر: 

 m_pakkhesal@yahoo.com :پست الکترونیک

 : هدف کلی درس

 
 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 

 .تعاریف سالمت را بیان کنند 

  دهند. توضیحمراقبت های بهداشتی اولیه را 

  ند.تفسیرکناهداف توسعه هزاره را 

  را بیان کنند. بهداشت حرفه ایاصول 

  را بیان کنند. بهداشت محیطاصول 

 را بیان کنند. مراکز بهداشتی درمانی و واحدهای تابعه وظایف 

 را بیان کنند. اصطالحات متداول در بهداشت عمومی 

 را تفسیرکنند. گرایشات سالمت جهانی 

 را بیان کنند. اهداف جهانی سالمت 

  را بیان کنند. سازمان های فراملیوظایف 

 را تفسیرکنند. ریسک فاکتورهای اجتماعی 

  را تفسیرکنند.در سالمت جامعه  اخالق و پایداریاصول 

  دهند.ارائه تکالیف  درخواست شده را  در قالب کار گروهی 
 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره کل %20معادل  مرهن 4: تکالیفالف( در طول دوره، 

 نمره کل %80معادل  نمره 16ب( پایان ترم 

 تستی :ترم  یانپا  ج( شیوه آزمون:
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  مقررات و نحوه برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو: 

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

 خواهد شد .

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 دهند.ارائه کار گروهی تکالیف  درخواست شده را  در تاریخ مقرر در قالب 

 * تاریخ امتحان میان ترم: 

 تاریخ امتحان پایان ترم:      *

 * سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:

 و احترام به اساتید و دانشجویانرعایت شئونات اخال قی  

 

 
 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 ردیف
 

 رئوس مطالب
 ارائه درس شیوه

یتهای فعال

 یادگیری دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

 مقدمه و تعاریف سالمت 1
سخنرانی مجازی )

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 مراقبت های بهداشتی اولیه 2
مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 اهداف توسعه هزاره 3
نرانی مجازی )سخ

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 بهداشت حرفه ای 4
مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 بهداشت محیط 5
مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

6 
رمانی و آشنایی با مراکز بهداشتی د

 واحدهای تابعه

مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 اصطالحات متداول در بهداشت عمومی 7
مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 گرایشات سالمت جهانی 8
مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی
 خپرسش و پاس

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 اهداف جهانی سالمت 9
مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید
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 سازمان های فراملیآشنایی با  10
مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 فاکتورهای اجتماعی ریسک 11
نی مجازی )سخنرا

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 اخالق و پایداری 12
مجازی )سخنرانی 

 ویدئو( -تعاملی
 پرسش و پاسخ

سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 ویدئو کنفرانس ویدئو کنفرانس ارائه دانشجویان 13
سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید

 و کنفرانسویدئ ویدئو کنفرانس ارائه دانشجویان 14
سامانه آموزشی 

 ویدئو -نوید
 

 

 

 


