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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** فرم معرفی دروس عملی***   

 

دندانپزشکی جامعه نگر عملی)  نام درس:

3                                 (            

 دکتری -دندانپزشکی  شته و مقطع تحصيلی :ر

 دندانپزشکی جامعه نگر ارائه دهنده: گروه آموزشی 284413شماره درس:

واحد   1                     عداد و نوع واحد: ت

               عملی                 

                                                    دکتر فيروزه نيلچيان       ول درس: ئنام مس

– 2دندانپزشکی جامعه نگر نظری  دروس پيش نياز:

         2دندانپزشکی جامعه نگر عملی

 3 7925594 لفن و روزهای تماس:ت

 Email :f_nilchian@dnt.mui.ac.irآدرس  

 

 آشنایی وتمرین نياز سنجی وتحقيق درسالمت دهان ودندان جامعه هدف کلی درس:

 اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حيطه

 گروه هدف را جهت انجام نياز سنجی تعيين کرده وبه شناسایی اطالعات گروه هدف بپردازنند .  --1

 متناسب با گروه هدف وامکانات موجود،یک برنامه نياز سنجی طراحی کنند . -2

 متناسب با اهداف وامکانات ،ابزارمورد نياز جهت نياز سنجی را تعيين وطراحی کنند . -3

 حيطه عاطفی:

 گزارش کاملی از نياز سنجی انجام شده واطالعات به دست آمده ارائه دهند. -1

 

 اولویت بندی مناسبی از نياز های گروه هدف ارائه دهند . -2

 با استفاده از نتایج به دست آمده وجستجو در منابع یک استراتژی مداخله مناسبی ارائه دهد.--3

 حيطه رفتاری:

 وامکانات ،ابزارمورد نياز جهت نياز سنجی را تعيين وطراحی کنند .متناسب با اهداف  -1

 

 انجام کار در عزصه بپردازنند. Dataوارد گروه هدف شده  وبااستفاده از ابزار جمع کردن  -2

 به دست آمده را آناليز وتجزیه وتحليل کنند .Dataبا کمک افراد متخصص ، -3

 

 

 :مطالعهمنابع اصلی 
  C.M.pine   Community oral healthکتاب:  - -1
2- K.V.Geutink  Community oral health practice for the dental hygienist  

3- J.Mason Concepts in dental public health  

 دندانپزشکی اجتماعی ، مبانی سالمت دهان ودندان کتاب اول ، از دکتر ابراهیم جباری فر . -4

 روه دندانپزشکی جامعه نگر با همکاری مرکز بهداشت استان .بسته آموزشی تهیه شده توسط گ -5
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   نیازسنجی :در ساز مانهای بهداشتی ،درمانی وآموزشی از دکتر محجمد حسین یار محمدیان . -6

 

 www.skyroom.com/ch/kargahوب سایت:  -

 
 

 ها:ارزشيابی 

 می باشد.(نمره  5) حداکثر مجموع بارم ارزشیابی های نظری، در یک واحد عملی، 

درطول دوره ) کوئيز ، تکاليف  :(ریکوآرمنت هادر طول دوره )عملی ( د

شرکت –، امتحان ميان ترم ......(تکاليف محوله به دانشجویان 

 درمباحث وهمچنين مشارکت در کار عملی

 10بارم: هماهنگ با دانشجو تاریخ:

ارائه گزارش کامل از پروسه نياز سنجی وارائه  پایان دوره:عملی ( ه

 و کار در عرصهراهکار مناسب جهت حل مشکل گروه هدف 

 

 10بارم: هماهنگ با دانشجو تاریخ:

 

 

 

 پيش بينی ارائه مباحث اخالق حرفه ای:

دانشجویان با سایر ادارات به علت هماهنگی های بسيار جهت ترتيب دادن این برنامه آموزشی جهت  :بخشقوانين و مقررات 

ومراکز آموزشی از جمله آموزش وپرورش در صورت غيبت وتاخير دانشجویان تمامی برنامه ها دچار اختالل خواهد شد. لذا در 

 صورت غيبت ، درس مورد نظر حذف خواهد شد .
 

مه آموزشی جهت دانشجویان با به علت هماهنگی های بسيار جهت ترتيب دادن این برنا :بخش قوانين نقض با برخورد نحوه

سایر ادارات ومراکز آموزشی از جمله آموزش وپرورش در صورت غيبت وتاخير دانشجویان تمامی برنامه ها دچار اختالل 

 خواهد شد. لذا در صورت غيبت ، درس مورد نظر حذف خواهد شد .
 

هت دانشجویان با سایر ادارات ومراکز آموزشی به علت هماهنگی های بسيار جهت ترتيب دادن این برنامه آموزشی جغيبت: 

از جمله آموزش وپرورش در صورت غيبت وتاخير دانشجویان تمامی برنامه ها دچار اختالل خواهد شد. لذا در صورت غيبت ، 

 درس مورد نظر حذف خواهد شد .

 

 هماهنگی برنامه کالس لينک کالس و زممان کار در عرصه :کالس وظایف نماینده شرح
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 يلچيان مسئول درس : دکتر ن                                                                          

 روتیشن اول

 

 

ف
ردی

 نحوه ارایه مدرس الف A95  گروه ساعت تاریخ 

 چهارشنبه ها صبح

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   8/2/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

مجازی در سامانه  دکتر عسگری

 نوید

ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن مرور متون وبررسی   15/2/1400 2

 ابزار الکترونيک

مجازی در سامانه  بسمه تعالی

 نوید

مجازی در سامانه  اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  22/2/1400 3

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه  اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  29/2/1400 4

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه  ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   5/3/1400 5

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   12/3/1400 6

 آموزشی

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه  رسانه وپيش نویس نياز سنجیارائه پيش نویس   19/3/1400 7

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

هماهنگ با  8

 دانشجو

مجازی در سامانه  ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی 

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

هماهنگ با  9

 دانشجو

مجازی در سامانه  کار در عرصه 

 نوید

 حضوری



 

4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهانفرم معرفی دروس نظری و 

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : دکتر نيلچيان                                                                           

 دومروتیشن 

 

 هم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ و مکان ان اعالم می گرددجلسه ن

ف
ردی

 نحوه ارایه درس مدرس ب A95  گروه ساعت تاریخ 

 دوشنبه ها صبح

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   7/4/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن   14/4/1400 2

 ابزار الکترونيک

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه  اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  21/4/1400 3

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه  اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  28/4/1400 4

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه  ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   4/5/1400 5

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   11/5/1400 6

 آموزشی

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه 

 نوید

مجازی در سامانه  دکتر عسگری ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  18/5/1400 7

 نوید

هماهنگ با  8

 دانشجو

مجازی در سامانه  دکتر عسگری ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی 

 نوید
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 ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان فرم معرفی دروس نظری و عملی

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : دکتر نيلچيان                                                                          

 روتیشن اول

 

 کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ و مکان ان اعالم می گرددجلسه نهم 

ف
ردی

 مدرس        نحوه ارایه درس الف B95  گروه ساعت تاریخ 

 دوشنبه ها صبح 

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   6/2/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر طحانی

 مجازی در سامانه نوید 

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن   13/2/1400 2

 ابزار الکترونيک

 دکتر طحانی

 مجازی در سامانه نوید  

 دکتر طحانی اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  20/2/1400 3

 مجازی در سامانه نوید  

 دکتر طحانی داده هااجرایی مراحل جمع آوری   27/2/1400 4

 مجازی در سامانه نوید  

 دکتر طحانی ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   3/3/1400 5

 مجازی در سامانه نوید

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   10/3/1400 6

 آموزشی

 دکتر طحانی 

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر طحانی  ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  17/3/1400 7

 مجازی در سامانه نوید

هماهنگ با  8

 دانشجو

 مجازی در سامانه نوید دکتر طحانی  ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی 
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : دکتر نيلچيان                                                                          

 دوم روتیشن

 و مکان ان اعالم می گرددجلسه نهم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ 

 

ف
ردی

 مدرس ب B95  گروه ساعت تاریخ 

 یکشنبه ها ظهر   نحوه ارایه درس

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   6/4/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر طحانی 

 مجازی در سامانه نوید

وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن مرور متون   13/4/1400 2

 ابزار الکترونيک

 دکتر طحانی 

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر طحانی  اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  20/4/1400 3

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر طحانی  اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  27/4/1400 4

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر طحانی ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   3/5/1400 5

 مجازی در سامانه نوید

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   10/5/1400 6

 آموزشی

 دکتر طحانی 

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر طحانی ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  17/5/1400 7

 مجازی در سامانه نوید  

هماهنگ با  8

 دانشجو

 دکتر طحانی  ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی 

 مجازی در سامانه نوید
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : دکتر نيلچيان                                                                           

 اولروتیشن 

 

 خ و مکان ان اعالم می گرددجلسه نهم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاری

ف
ردی

 مدرس الف C95  گروه ساعت تاریخ 

 دوشنبه هاظهر نحوه ارایه درس

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   6/2/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر فاخران –دکتر اسالمی پور 

 مجازی در سامانه نوید

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن   13/2/1400 2

 الکترونيک ابزار

 دکتر فاخران –دکتر اسالمی پور 

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران –دکتر اسالمی پور  اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  20/2/1400 3

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران –دکتر اسالمی پور  جمع آوری داده هااجرایی مراحل   27/2/1400 4

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران –دکتر اسالمی پور  ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   3/3/1400 5

 مجازی در سامانه نوید

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   10/3/1400 6

 آموزشی

 دکتر فاخران –دکتر اسالمی پور 

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران –دکتر اسالمی پور  ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  17/3/1400 7

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران –دکتر اسالمی پور  ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی  24/3/1400 8

 نویدمجازی در سامانه 
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : دکتر نيلچيان                                                                           

 دومروتیشن 

 

 جلسه نهم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ و مکان ان اعالم می گردد

ف
ردی

 مدرس ب C95  گروه ساعت تاریخ 

 دوشنبه ها ظهر نحوه ارایه درس

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   7/4/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر فاخران

 مجازی در سامانه نوید

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن   14/4/1400 2

 الکترونيک ابزار

 دکتر فاخران

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  21/4/1400 3

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  28/4/1400 4

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   4/5/1400 5

 مجازی در سامانه نوید

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   11/5/1400 6

 آموزشی

 دکتر فاخران

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  18/5/1400 7

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی  25/5/1400 8

 سامانه نوید مجازی در
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : نيلچيان                                                                           

 اردیبهشت 4اول از روتیشن 

 

 جلسه نهم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ و مکان ان اعالم می گردد

ف
ردی

 مدرس الف D95  گروه ساعت تاریخ 

 ها صبحدوشنبه  نحوه ارایه درس

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   6/2/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر نيلچيان

 مجازی در سامانه نوید

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن   13/2/1400 2

 ابزار الکترونيک

 دکتر نيلچيان

 سامانه نویدمجازی در 

 دکتر نيلچيان اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  20/2/140 3

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر نيلچيان اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  27/2/1400 4

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر نيلچيان ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   3/3/1400 5

 مجازی در سامانه نوید 

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   10/3/140 6

 آموزشی

 دکتر نيلچيان

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر نيلچيان ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  17/3/1400 7

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر نيلچيان نهاییارائه گزارش نهایی ورسانه   24/3/1400 8

 مجازی در سامانه نوید
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : نيلچيان                                                                           

 دومروتیشن 

 

 جلسه نهم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ و مکان ان اعالم می گردد

ف
ردی

 مدرس ب D95  گروه ساعت تاریخ 

 یکشنبه ها ظهر نحوه ارایه درس

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   6/4/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر نيلچيان

 مجازی در سامانه نوید

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن   13/4/1400 2

 ابزار الکترونيک

 دکتر نيلچيان

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر نيلچيان اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  20/4/1400 3

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر نيلچيان اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  27/4/1400 4

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر نيلچيان ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   3/5/1400 5

 مجازی در سامانه نوید 

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   10/5/1400 6

 آموزشی

 دکتر نيلچيان

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر نيلچيان ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  17/5/1400 7

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر نيلچيان ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی  24/5/1400 8

 در سامانه نوید مجازی
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : نيلچيان                                                                           

 اولروتیشن 

 

 جلسه نهم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ و مکان ان اعالم می گردد

ف
ردی

 مدرس الف E95  گروه ساعت تاریخ 

 شنبه ها صبح نحوه ارایه درس

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   4/2/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر سيد معلمی

 مجازی در سامانه نوید

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن   11/2/1400 2

 ابزار الکترونيک

 دکتر سيد معلمی

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  18/2/1400 3

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  25/2/1400 4

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   1/3/1400 5

 نوید مجازی در سامانه

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   8/3/1400 6

 آموزشی

 دکتر سيد معلمی

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  22/3/1400 7

 مجازی در سامانه نوید

سيد معلمی مجازی در سامانه دکتر  ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی  29/3/1400 8

 نوید
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : نيلچيان                                                                           

 دوم روتیشن

 

 جلسه نهم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ و مکان ان اعالم می گردد

ف
ردی

 مدرس ب E95  گروه ساعت تاریخ 

 یکشنبه ها صبح نحوه ارایه درس

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   6/4/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر سيد معلمی

 

 مجازی در سامانه نوید

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن   13/4/1400 2

 ابزار الکترونيک

 دکتر سيد معلمی

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  20/4/140 3

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  27/4/1400 4

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   3/5/1400 5

 نوید مجازی در سامانه

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   10/5/140 6

 آموزشی

 دکتر سيد معلمی

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  17/5/1400 7

 مجازی در سامانه نوید

 سيد معلمیدکتر  ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی  24/5/1400 8
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : نيلچيان                                                                           

 اولروتیشن 

 

 جلسه نهم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ و مکان ان اعالم می گردد

ف
ردی

 مدرس الف F95  گروه ساعت تاریخ 

 یکشنبه ها صبح نحوه ارایه درس

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   5/2/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر سيد معلمی

 مجازی در سامانه نوید

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن   12/2/1400 2

 ابزار الکترونيک

 دکتر سيد معلمی

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  19/2/1400 3

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  26/2/1400 4

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   2/3/1400 5

 نوید مجازی در سامانه

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   9/3/1400 6

 آموزشی

 دکتر سيد معلمی

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر سيد معلمی ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  23/3/1400 7

 مجازی در سامانه نوید

 سيد معلمیدکتر  ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی  30/3/1400 8

 مجازی در سامانه نوید
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 فرم معرفی دروس نظری و عملی ـ دانشگاه علوم پزشکی اصفهان

 1400-1399نيمسال دوم                   3جدول زمان بندی ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی        

 مسئول درس : نيلچيان                                                                           

 دوم روتیشن

 جلسه نهم کار در عرصه ميباشد که با هماهنگی تاریخ و مکان ان اعالم می گردد

 

ف
ردی

 مدرس ب F95  گروه ساعت تاریخ 

 شنبه ها صبح نحوه ارایه درس

آشنایی دانشجویان با مراحل نياز سنجی وبرنامه ریزی ارتقاء   5/4/1400 1

 سالمت دهان ودندان دریک جمعيت مشخص

 دکتر فاخران

 مجازی در سامانه نوید

مرور متون وبررسی ابزار جمع آوری اطالعات ، نهایی  کردن ابزار   12/4/1400 2

 الکترونيک

 دکتر فاخران

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  19/4/1400 3

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران اجرایی مراحل جمع آوری داده ها  26/4/1400 4

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران ، وارد کردن اطالعات و آناليز اوليه داده ها SPSSآموزش   2/5/1400 5

 مجازی در سامانه نوید

بررسی استراتژیهای مداخالت –تعيين نياز و اولویت بندی   9/5/1400 6

 آموزشی

 دکتر فاخران

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران ارائه پيش نویس رسانه وپيش نویس نياز سنجی  16/5/1400 7

 مجازی در سامانه نوید

 دکتر فاخران ارائه گزارش نهایی ورسانه نهایی  23/5/1400 8

 نویدمجازی در سامانه 
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