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 حرفه اي دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی : 200414 شماره درس: بهداشت دهان و دندان نام درس:

 سالمت دهان و دندان پزشکی جامعه نگر گروه آموزشی ارائه دهنده: - دروس پیش نیاز:    واحد نظري 2  عداد و نوع واحد : ت

 03137925606و تلفن  Email : smoallemi@mui.ac.ir شنبه تا چهارشنبه 03137925594 روزهاي تماس:تلفن و  دکتر زهرا سیدمعلمیول درس: ئنام مس

 

 افزایش دانش و بهبود نگرش و افزایش توانمندي عملکردي در حوزه سالمت دهان و دندان هدف کلی درس:

 دانشجو باید اهداف اختصاصی درس:

  :شناختی حیطه

 با تعریف و اهمیت سالمت دهان و نیز ارتباط آن با سالمت عمومی آشنا شود. -2       .کند دایپي فرد دهان و دندان بهداشت نهیزم دری دانشي توانمند -1

 عوامل اجتماعی اقتصادي موثر در سالمت و بیماري دهان و دندان را بشناسد. -4 با ساختار دهان و دندان آشنا شود. -3

 آشنا شود. با انواع و چگونگی مراقبتهاي پیشگیرانه سالمت دهان و دندان -6 ایجاد کننده پوسیدگی دندان از جمله پالك میکروبی آشنا شود. عوامل با -5

 .بشناسد راي ریشگیپ در جیرا مراقبتهاي سالمت دهان -8 .بشناسد را بیماریهاي شایع دهان و دندان -7

 تغذیه صحیح درسالمت دهان بیان کند. -10  .دهد شرح را دندان و دهان سالمت کشوري هاي برنامه -9

 حیطه عاطفی:

باور پیدا کند که سالمت دهان و دندان بخشی از سالمت عمومی و موثر در ارتقاي کیفیت  -1
 .زندکی است

 کند می تواند در ارتقائ سالمت جامعه نقش موثري داشته باشد.باور  -2

mailto:smoallemi@mui.ac.ir
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 حیطه رفتاري:

 .کند دایپي فرد دهان و دندان بهداشت نهیزم دري عملکردي توانمند -1
 

  اند انجام دهد.تشخیص پوسیدگی توسط مراقبین سالمت، نحوه ارجاع و فرم خانوار را شناخته و بتو -2

 به نقش عملی مراقب سالمت در سیستم سالمت کشور مسلط گردد. -4      آشنا شود. یدندانپزشک هاي اورژانس تیریمد نحوه با -3       
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 )URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب: (  :بیشتر مطالعه پیشنهادي براي منابع 

 استاد هر توسط شدهی معرف منابع و کالس در حضور وی درسي دهایاسال -1       

 یپزشکدانستنی هاي بهداشت دهان و دندان: دکتر زهرا سید معلمی، دکتر کمال حیدري. انتشارات وزارت بهداشت، درمان، آموزش  -2

 

 

 ها:ارزشیابی 

تکالیف بارگذاري شده در سامانه نوید توسط اساتید و سواالت کالسی در اسکاي  در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...):الف) 

 روم و شرکت فعال در بخش عملی درس در کلینیک افضل

 

هماهنگی نماینده کالس با مسئول درس و استاد  تاریخ:

 قسمت عملی

 دو نمره تشویقی بارم:

 22اردیبهشت تا  4 با هماهنگی در بازه زمانی تاریخ: بهداشت هماهنگی نماینده کالس با مسئول درس و آموزش دانشکده میان ترم:ب) 

 اردیبهشت

 درصد 40 بارم:

 درصد 60 بارم: تیر 2خرداد تا  12 با هماهنگی در بازه زمانی تاریخ: بهداشت هماهنگی نماینده کالس با مسئول درس و آموزش دانشکده پایان ترم:ج) 

 

 مباحث مرتبطارائه در حین درس با  پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

 شئونات همراه براي امورغیر مرتبط با کالس، رعایت گوشی از نکردن جدید، استفاده و مطالب قبلی بر تسلط و ، آمادگیيمجاز اي یحضور صورت به چه کالسها در به موقع حضور :قوانین و مقررات کالس
 الزم نمره کسب و کوییزها در شرکت محوله، امور انجام در مسوولیت احساس و دقت کالس، در فعال شرکت و اخالقی، عرفی شرعی،
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 خواهد داشت. شفاهی و در صورت تکرار کسر نمرهتذکر   :از جمله تاخیر، غیبت، بهم ریختن نظم کالس، عدم انجام تکالیف و ... کالس قوانین نقض با برخورد نحوه

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

 بهجلسه  هر استاد با قبلی یهماهنگ با کالس ندهینما است الزم. گیرد میصورت  وي جانشین یا ورودي نماینده طریق از تنها دانشجو و استاد بین درسی هاي هماهنگی تمامی  کالس: وظایف نماینده شرح
 کالس شروع از قبل قیقهد 10تا  5است موظف وي جانشین یا ورودي نماینده. باشند نمی رسانی اطالع به مجاز دانشجویان سایر. شد خواهد استفاده سیتدري براي مجازي فضا چه از که برساند انیدانشجو اطالع

 . نماید مرتفع را تصویر و صدا ورود، لحاظ از فراگیران، سایر مشکالت و باز را نظر مورد روم مجازي،
           https://www.skyroom.online/ch/isfdnt/behdasht:  رومي اسکا در .1

  /https://muinavid.vums.ac.ir:              دینو سامانه .2

 

 

https://www.skyroom.online/ch/isfdnt/behdasht
https://www.skyroom.online/ch/isfdnt/behdasht
https://muinavid.vums.ac.ir/
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 صبح 12تا  10دوم   محل: .مجازي       روز:  یکشنبه     ساعت:   نیمسال:      بهداشت دهان و دندان  درسجدول زمان بندي کالس ها ي 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 آنالین

 آفالین

 پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو
 منابع اصلی مطالعه براي هر جلسه

 دکترعلیرضا فرزانه خو  نظري -ي فرددهان و دندان  بهداشت آموزش 5/11/1399 1
 

 آفالین
 فیلم اموزشی آزمون / گفتگو

 یعمل -ي فرد دهان و دندان بهداشت آموزش 12/11/1399 2
 

 دکترعلیرضا فرزانه خو

 آفالین و

 حضوري

 
 گفتگو

 اموزشی و اموزش عملی حضوريفیلم 

3 19/11/1399 
ی تعریف و اهمیت سالمت دهان، ارتباط آن با سالمت عمومی، معرف

 ساختار دهان و دندان

 آنالین دکتر زهرا سید معلمی
 

 آزمون / گفتگو
 اسالیدها و مباحث کالسی 

 دندانعوامل اجتماعی اقتصادي موثر در سالمت و بیماري دهان و  99/  11/  26 4
 آنالین دکتر زهرا سیدمعلمی

 

 آزمون / گفتگو
 اسالیدها و مباحث کالسی 

5 3  /12  /99 
پالك میکروبی و عوامل تشکیل دهنده آن، مراقبتهاي پیشگیرانه 

 سالمت دهان و دندان، مسواك و انواع و روشها

 اسالیدها و مباحث کالسی آزمون / گفتگو آنالین دکتر امید فاخران

6 10  /12  /99 
آشنایی با وسایل کمکی بهداشت دهان (نخ دندان، خمیر دندانها، دهان 

 شویه ها)

 اسالیدها و مباحث کالسی آزمون / گفتگو آنالین دکتر امید فاخران

7 17  /12  /99 
بیماریهاي شایع دهان و دندان (پوسیدگی دندان، بیماري لثه، سرطان 

 دهان)

گفتگوآزمون /  آنالین دکتر بهاره طحانی  اسالیدها و مباحث کالسی 
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 اسالیدها و مباحث کالسی آزمون / گفتگو آنالین نیلچیان روزهیف دکتر یري)مراقبتهاي سالمت دهان (فیشور سیالنت وفلوراید تراپی وجرم گ 99/  12/  24 8

گفتگوآزمون /  آفالین دکتر کمال حیدري دندان و دهان سالمت کشوري هاي برنامه 1400/  1/  15 9  اسالیدها و مباحث کالسی 

 اسالیدها و مباحث کالسی آزمون / گفتگو آفالین  دکتر کمال حیدري تشخیص پوسیدگی توسط مراقبین سالمت، نحوه ارجاع، فرم خانوار 1400/  1/  22 10

کالسیاسالیدها و مباحث  آزمون / گفتگو آفالین دکتر کمال حیدري تغذیه درسالمت دهان 1400/  1/  29 11  

 اسالیدها و مباحث کالسی آزمون / گفتگو آفالین يدریحکمال  دکتر یدندانپزشک هاي اورژانس تیریمد 1400/  2/  5 12


