
 

 Course Plan فرم معرفی دروس عملی 
 

 13400- 1401نیمسال  اول/    1سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی عملی درس نام 
 جامعه نگر گروه آموزشی :.  دندانپزشکی  دانشکده :

 
 رم معرفی دروس عملی دانشکده دندانپزشکی اصفهان   ***ف

 
سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی  نام درس:

 1عملی 
 دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :

ارائه دهنده: سالمت دهان و دندانپزشکی  گروه آموزشی 284411 شماره درس:
 اجتماعی

 ایمانه عسگريدکتر ول درس: ئنام مس          واحد عملی 1                   عداد و نوع واحد: ت

 37925594 تماس: تلفن و روزهاي 1سالمت دهان نظري  دروس پیش نیاز:

 Email :asgari_i@dnt.mui.ac.irآدرس 

 
آشنایی و تمرین دانشجو با چگونگی ارایه  و عملکرد دندانپزشکی مبتنی بر شواهد  دردانشجو  توانمندسازي  هدف کلی درس:

 ساله در عرصه 12-7ارائه آموزش سالمت دهان به دانش آموزان  وآموزشهاي  سالمت دهان به گروههاي هدف 
 

 اهداف اختصاصی درس:

 ارائه شده طراحی نمایند.  بالینی یک سوال قابل بررسی را براي مشکل -1

 روشهاي جستجوي مناسب براي پیدا کردن اطالعات الزم براي پاسخ گویی به سوال مورد نظر را استفاده نمایند. -2

 د. لیست معتبر مورد ارزیابی قرار دهنبه دست آمده را بر اساس چک علمی کیفیت منابع  -3

مشارکت گروهی به صورت گزارش کتبی  و آن را بامشکل مورد نظر دست یابند پاسخ به به یک جمع بندي نهایی براي  -4
 د.نو سخنرانی ارائه کن

 . ی بیاموزندو عمل هاي سالمت دهان و دندان به گروه مخاطب را به صورت نظري آموزش -5

 د .نعملی آموزش دهتئوري و طور ه بروش هاي خودمراقبتی دهان را درعرصه به گروه مخاطب خود  -6

 
 مطالعه:منابع اصلی 

 نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -
 آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور مقاله:  -

1. Blanaid Daly, Richard G.Watt, Paul Batchelor, Elizabeth T. Essential Dental Public Health 
Second edition, 2013. 

 
 . کتاب ملی جامع سالمت دهان و دندان. وزارت بهداشت و آموزش عالی2

 evidence based dentistryمقاالت و سایت هاي معتبر به روز  -3



 
 

 ها:ارزشیابی 

 --بارم: --تاریخ: --:...)الف) ابتداي دوره (آزمون ورودي، 

فعالیت هاي کالسی کارگاه : ب) در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)
EBDکوییز، تکالیف ، 

 نمره 10 بارم: طول ترم تاریخ:

گزارش و ارائه کار دندانپزشکی مبتنی بر  ج) پایان دوره:
 تحویل محتوا و گزارش آموزش بهداشت به گروه هدف شواهد، 

 

 نمره 10 بارم: 20/8/1400 تاریخ:

حضور دانشجو در جلسات مجازي با تعامل و مشارکت او چک شده و عدم مشارکت دانشجو در جلسات مجازي غیبت:  د)
به منزله غیبت در نظر گرفته می شود. غیبت غیر موجه حتی یک جلسه باعث نمره صفر شده و به ازا هر جلسه غیبت 

 نمره کسر خواهد شد. 1موجه، 
 
 

 بر اساس محتواي ارایه شده در سامانه نوید مطالعه براي هر جلسه:پیش 

 مقاالت به روز مرتبط براي مطالعه بیشتر:منابع 

 در حین بحث هاي کالسی پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

به عهده دانشجو  مراجعه به سامانه نوید، هماهنگی با سایر گروه و بارگذاري تکالیف در وقت معین قوانین و مقررات:
 می باشد.

 
 

 ندارد تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                                                  نداردتاریخ امتحان میان ترم :        ٭

 ارزشیابی بر اساس فرم پیوستی  سایر تذکرهاي مهم براي دانشجویان:٭

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 EBDچک لیست ارزیابی جلسات کارگاه 
 

  
 چک لیست ارزیابی آموزش بهداشت به افراد/گروه هدف

 
 

تعداد دانش آموز  

 تحت آموزش

به دانش  LTارائه  زمانگزارش 

 آموزان توسط دانشجو

 مجازي/عرصه

محتواي آموزش بهداشت 

 تهیه شده توسط دانشجو 

بازخورد دانش گزارش 

 توسط دانشجو آموزان

   کیفیت

 

 

  

     کمیت

 
 

 توضیح  )0-10نمره ( موضوع 

1 Question formulation   

2 Search skill    

3 Evidence Table    

4 Critical Appraisal   

5 Quiz   

6 Report/Presentation   

 
 



 
 

– جدول زمان بندي ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی یک  
1140-1400نیم سال اول    

 ظهرچهارشنبه  -97Aگروه –روتیشن اول 
 نیلچیانخانم دکتر

 خانم دکتر عسگري
  آقاي دکتر فرزانه خو

 
خ ردیف سه تاری ع  عنوان جل نو

سه  جل
ماژول 

سات   جل
 زمان کالس 

 EBDمروري بر اصول و مراحل  -معرفی واحد 24/6/1400 1
نگارش  –پیشنهاد موضوع جهت سوال بالینی 

PICO 
 گروه EBDانتخاب موضوع نهایی جهت کارگاه 

   

ارائه  پروتکل جستجو توسط دانشجو و مشخص   31/6/1400 2
کردن مقاله  هر دانشجو(حداقل یک مقاله 

فارسی یا انگلیسی) بر اساس موضوع گروه، ارائه 
Evidence Table 

   

 ETارائه مقاله توسط دانشجو بر اساس  7/7/1400 3
 wordتحویل جدول شواهد مقاله در یک فایل  

   

 تدریس چک لیست هاي نقد مقاالت 14/7/1400 4
 انجام نقد مقاالت و تکمیل جدول شواهد

 

   

تهیه شده، جمع بندي نتایج ETتجمیع جداول  21/7/1400 5
EBD آماده سازي ارائه نتایج کارگاه به صورت ،

 ارائه-پاورپوینت 
Quiz 

   

و تهیه  (آموزش بهداشت دهان) LTدموي  28/7/1400 6
 محتوا

   

    در گروه هدف LTارائه 5/8/1400 7

    در گروه هدف LTارائه 12/8/1400 8

 
 
 
 
 



 
– جدول زمان بندي ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی یک  

1401-1400نیم سال اول    
 صبحچهارشنبه  -97Bگروه –روتیشن اول 

 طحانیخانم دکتر 
 خانم دکتر سیدمعلمی
  آقاي دکتر فرزانه خو

 
خ ردیف سه تاری ع  عنوان جل نو

سه  جل
ماژول 

سات   جل
 زمان کالس 

 EBDمروري بر اصول و مراحل  -معرفی واحد 24/6/1400 1
نگارش  –پیشنهاد موضوع جهت سوال بالینی 

PICO 
 گروه EBDانتخاب موضوع نهایی جهت کارگاه 

   

ارائه  پروتکل جستجو توسط دانشجو و مشخص   31/6/1400 2
کردن مقاله  هر دانشجو(حداقل یک مقاله 

فارسی یا انگلیسی) بر اساس موضوع گروه، ارائه 
Evidence Table 

   

 ETارائه مقاله توسط دانشجو بر اساس  7/7/1400 3
 wordتحویل جدول شواهد مقاله در یک فایل  

   

 تدریس چک لیست هاي نقد مقاالت 14/7/1400 4
 انجام نقد مقاالت و تکمیل جدول شواهد

 

   

تهیه شده، جمع بندي نتایج ETتجمیع جداول  21/7/1400 5
EBD آماده سازي ارائه نتایج کارگاه به صورت ،

 ارائه-پاورپوینت 
Quiz 

   

و تهیه  (آموزش بهداشت دهان) LTدموي  28/7/1400 6
 محتوا

   

    1در گروه هدف LTارائه 5/8/1400 7

    2در گروه هدف LTارائه 12/8/1400 8

 
 
 

 
 



 
 

– جدول زمان بندي ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی یک  
1401-1400نیم سال اول    

 دوشنبه صبح -97Cگروه –روتیشن اول 
 عسگريخانم دکتر 

 خانم دکتر نیلچیان
  آقاي دکتر فرزانه خو

 
خ ردیف سه تاری ع  عنوان جل نو

سه  جل
ماژول 

سات   جل
 زمان کالس 

 EBDمروري بر اصول و مراحل  -معرفی واحد 22/6/1400 1
نگارش  –پیشنهاد موضوع جهت سوال بالینی 

PICO 
 گروه EBDانتخاب موضوع نهایی جهت کارگاه 

   

ارائه  پروتکل جستجو توسط دانشجو و مشخص   29/6/1400 2
کردن مقاله  هر دانشجو(حداقل یک مقاله 

فارسی یا انگلیسی) بر اساس موضوع گروه، ارائه 
Evidence Table 

   

 ETارائه مقاله توسط دانشجو بر اساس  12/7/1400 3
 wordتحویل جدول شواهد مقاله در یک فایل  

   

 هاي نقد مقاالت تدریس چک لیست 19/7/1400 4
 انجام نقد مقاالت و تکمیل جدول شواهد

 

   

تهیه شده، جمع بندي نتایج ETتجمیع جداول  26/7/1400 5
EBD آماده سازي ارائه نتایج کارگاه به صورت ،

 ارائه-پاورپوینت 
Quiz 

   

و تهیه  (آموزش بهداشت دهان) LTدموي  3/8/1400 6
 محتوا

   

    1در گروه هدف LTارائه 10/8/1400 7

    2در گروه هدف LTارائه 17/8/1400 8

 
 
 

 
 



 
 
 

 – جدول زمان بندي ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی یک
 

1401-1400نیم سال اول    
 دوشنبه ظهر -97Dگروه –روتیشن اول 

 خانم دکتر سیدمعلمی
 فاخران دکتر آقاي

  آقاي دکتر فرزانه خو
 

خ ردیف سه عنوان تاری ع  جل نو
سه  جل

ماژول 
سات   جل

 زمان کالس 

 EBDمروري بر اصول و مراحل  -معرفی واحد 22/6/1400 1
نگارش  –پیشنهاد موضوع جهت سوال بالینی 

PICO 
 گروه EBDانتخاب موضوع نهایی جهت کارگاه 

   

ارائه  پروتکل جستجو توسط دانشجو و مشخص   29/6/1400 2
کردن مقاله  هر دانشجو(حداقل یک مقاله 

فارسی یا انگلیسی) بر اساس موضوع گروه، ارائه 
Evidence Table 

   

 ETارائه مقاله توسط دانشجو بر اساس  12/7/1400 3
 wordتحویل جدول شواهد مقاله در یک فایل  

   

 هاي نقد مقاالت تدریس چک لیست 19/7/1400 4
 انجام نقد مقاالت و تکمیل جدول شواهد

 

   

تهیه شده، جمع بندي نتایج ETتجمیع جداول  26/7/1400 5
EBD آماده سازي ارائه نتایج کارگاه به صورت ،

 ارائه-پاورپوینت 
Quiz 

   

و تهیه  (آموزش بهداشت دهان) LTدموي  3/8/1400 6
 محتوا

   

    1در گروه هدف LTارائه 10/8/1400 7

    2در گروه هدف LTارائه 17/8/1400 8

 
 



 
 
 
 
 
 

– جدول زمان بندي ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی یک  
1401-1400نیم سال اول    

 سه شنبه ظهر -97Eگروه –روتیشن اول 
 اسالمی پورخانم دکتر 

 
خ ردیف سه تاری ع  عنوان جل نو

سه  جل
ماژول 

سات   جل
 زمان کالس 

1 23/6/1400 
 

 EBDمروري بر اصول و مراحل  -معرفی واحد
نگارش  –پیشنهاد موضوع جهت سوال بالینی 

PICO 
 گروه EBDانتخاب موضوع نهایی جهت کارگاه 

   

ارائه  پروتکل جستجو توسط دانشجو و مشخص   30/6/1400 2
کردن مقاله  هر دانشجو(حداقل یک مقاله 

فارسی یا انگلیسی) بر اساس موضوع گروه، ارائه 
Evidence Table 

   

 ETارائه مقاله توسط دانشجو بر اساس  6/7/1400 3
 wordتحویل جدول شواهد مقاله در یک فایل  

   

 هاي نقد مقاالتتدریس چک لیست  20/7/1400 4
 انجام نقد مقاالت و تکمیل جدول شواهد

 

   

تهیه شده، جمع بندي نتایج ETتجمیع جداول  27/7/1400 5
EBD آماده سازي ارائه نتایج کارگاه به صورت ،

 ارائه-پاورپوینت 
Quiz 

   

و تهیه  (آموزش بهداشت دهان) LTدموي  4/8/1400 6
 محتوا

   

    1در گروه هدف LTارائه 11/8/1400 7

    2در گروه هدف LTارائه 18/8/1400 8

 
 
 



 
 
 
 

– جدول زمان بندي ارائه برنامه درس دندانپزشکی جامعه نگر عملی یک  
1401-1400نیم سال اول    

 سه شنبه صبح -97Fگروه –روتیشن اول 
 طحانیخانم دکتر 

 آقاي دکتر فاخران
  آقاي دکتر فرزانه خو

 
خ ردیف سهعنوان  تاری ع  جل نو

سه  جل
ماژول 

سات   جل
 زمان کالس 

1 23/6/1400 
 

 EBDمروري بر اصول و مراحل  -معرفی واحد
نگارش  –پیشنهاد موضوع جهت سوال بالینی 

PICO 
 گروه EBDانتخاب موضوع نهایی جهت کارگاه 

   

ارائه  پروتکل جستجو توسط دانشجو و مشخص   30/6/1400 2
کردن مقاله  هر دانشجو(حداقل یک مقاله 

فارسی یا انگلیسی) بر اساس موضوع گروه، ارائه 
Evidence Table 

   

 ETارائه مقاله توسط دانشجو بر اساس  6/7/1400 3
 wordتحویل جدول شواهد مقاله در یک فایل  

   

 هاي نقد مقاالتتدریس چک لیست  20/7/1400 4
 انجام نقد مقاالت و تکمیل جدول شواهد

 

   

تهیه شده، جمع بندي نتایج ETتجمیع جداول  27/7/1400 5
EBD آماده سازي ارائه نتایج کارگاه به صورت ،

 ارائه-پاورپوینت 
Quiz 

   

و تهیه  (آموزش بهداشت دهان) LTدموي  4/8/1400 6
 محتوا

   

    1در گروه هدف LTارائه 11/8/1400 7

    2در گروه هدف LTارائه 18/8/1400 8

 
 
 


