
 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظري***   فرم معرفی دروس 

  

  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :  سالمت دهان و جامعه                      نام درس:

  جامعه نگردندان پزشکی ارائه دهنده:  گروه آموزشی   شماره درس:

  زهرا سیدمعلمیدکتر ول درس: ئنام مس         عملی 5/0نظري و  5/1   : عداد و نوع واحدت

  03137925606 تلفن و روزهاي تماس:  ندارد دروس پیش نیاز:

 Email :smoallemi@mui.ac.irآدرس 

 

  آشنایی دانشجو با اصول و مبانی و تعاریف سالمت عمومی و سالمت دهان و چگونگی کارکرد آنکلی درس:  هدف

  اهداف اختصاصی درس:

 اصول کلی بهداشت عمومی آشنا شوددانشجو با  -1

 دانشجو جنبه هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي سالمت را بشناسد -2

 دانشجو با سیستم بهداشت و درمان کشور و سازمانهاي بین المللی آشنا شود -3

 دانشجو با سیستم و خدمات سالمت دهان در کشور به طور نظري و عملی آشنا شود -4

 فردي سالمت دهان آشنا شده و عمال آن را انجام دهددانشچو با مراقبت هاي  -5

 

  مطالعه:منابع اصلی 

 کتاب:  -

 سالمت دهان و جامعه تالیف دکتر حسین حصاري -1

  

  

 



  کالس هاي مجازي درس و ارزیابی مشارکت و فعالیت دانشجویان در  و عملی امتحان کتبی از مباحث نظري ها:ارزشیابی 

  بارم:  تاریخ:  مشارکت فعال در کالس: (کوئیز، تکالیف،...)الف) در طول دوره 

  بارم:  تاریخ:  ندارد :ترم میانب) 

  بارم:  تاریخ:  ه عملینمر 2نمره کتبی و  18 :ترم) پایان ج

  .هفدهم واحد می باشد چهارحداکثر مجاز معادل غیبت:  د)
  نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ترتیب، به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه،              

  



  بسمه تعالی

  دانشجویان ترم یک -) 1399برنامه درس سالمت دهان و جامعه (آبان ماه  

 مسئول درس: دکتر زهرا سید معلمی

hکالس مجازي از طریق لینک  ps://www.skyroom.online/ch/isfdnt/v99t1 

  و سامانه نوید

  

  تاریخ
  19-17ساعت 

  تاریخ
  12-10ساعت 

 ردیف  عنوان آموزشی استاد

  99ابان  24  
  

 ١ آشنایی با رشته دندانپزشکی  سیدمعلمیدکتر زهرا 

 ٢ اصول مهارت هاي مطالعه  دکتر سپیده جمشیدیان    99ابان  24

 ٣  اصول مهارت هاي مطالعه  جمشیدیاندکتر سپیده   99اذر  1  

اصطالحات   ومقدمه و تعاریف سالمت   دکتر امید فاخران    99اذر  1
 متداول در بهداشت عمومی

٤ 

شاخص هاي  ،سازمان جهانی بهداشت دکتر  امید فاخران  99اذر  8  
 مهم 

٥ 

 ٦ جمعیت شناسی پزشکی دکتر  ایمانه عسگري    99اذر  8

وضعیت  -مراقبتهاي بهداشتی اولیه  کمال حیدريآقاي دکتر   99اذر  15  
 WHOسالمت عمومی جهان از دیدگاه 

٧ 

پیشگیري و کنترل بیماریهاي واگیر و   کمال حیدريآقاي دکتر     99اذر  15
  غیر واگیر و واکسیناسیون

٨ 

ی نیروي انسان  و سیستم سالمت کشور  کمال حیدري آقاي دکتر  99اذر  22  
در سیستم سالمت و سالمت دهان 

  کشور

٩ 

 ١٠  سالمت و بهداشت دهان سیدمعلمیدکتر زهرا     99اذر  22

 ١١  مبانی اپیدمیولوژي سیدمعلمیدکتر زهرا   99اذر  29  

 ١٢  مبانی اپیدمیولوژي سیدمعلمی دکتر زهرا     99اذر  29

بازدید مجازي از مرکز بهداشتی درمانی  کمال حیدري دکتر  99دي  6 
  (عملی) 

١٣ 

آموزش مجازي بهداشت دهان فردي  دکتر  علیرضا فرزانه خو  99دي  6
 (عملی)

١٤ 



  


