
 

 Course Plan نمونه فرم معرفی دروس نظري و عملی
 

  13400- 1399نیمسال  اول/    2سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی عملی درس نام 
  جامعه نگر گروه آموزشی :   دندانپزشکی  : الکترونیک و مجازي

 
 دندانپزشکی اصفهان   *** الکترونیک و مجازيرم معرفی دروس عملی ف

  
سالمت دهان ودندانپزشکی اجتماعی  نام درس:

   2عملی 
  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :

ارائه دهنده: سالمت دهان و دندانپزشکی  گروه آموزشی  (284412) شماره درس:
  اجتماعی

ا واحد                           عداد و نوع واحد: ت
           عملی

  دکتر بهاره طحانیول درس: ئنام مس

سالمت  -1سالمت دهان عملی  دروس پیش نیاز:
  1دهان نظري 

  37925594 تلفن و روزهاي تماس:
  Email :tahani@dnt.mui.ac.irآدرس 

 
کسب مهارت دانشجویان در حوزه هاي ارزیابی خطر و طرح درمان محافظه کارانه، ارزیابی وضعیت سالمت  هدف کلی درس:

  ساله و ارایه خدمات ئیشگیرانه حرفه اي 12-6دهان و بیماریهاي دهان و دندان کودکان 
  

  اهداف اختصاصی درس:

 ساله ارزیابی خطر پوسیدگی انجام دهند  12-6دانشجویان باید بتوانند براي کودکان  -1

پیشـگیرانه براسـاس خطر پوسیدگی ارایه   -سـاله طرح درمان جامع درمانی  12-6دانشـجویان باید بتوانند براي کودکان   -2
 دهند

 رزیابی و ثبت نمایدساله را ا 12-6دانشجویان باید بتوانند وضعیت سالمت دهان و دندان کودکان   -3

 دانشجویان باید بتوانند براي بیماران خود خدمات پیشگیرانهه حرفه اي (فیشورسیالنت) را ارایه دهند. -4

دانشجویان باید بتوانند در فیادهاي سه روزه جامعه نگر ضمن ارایه طرح درمان محافظه کارانه ، خدمات پیشگیرانه و  -۵
 درمانی اولیه را انجام دهند.

 
  مطالعه:اصلی  منابع

  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -
 آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور مقاله:  -
 کتاب ضروریات دندانپزشکی اجتماعی -1

  درسنامه ملی  -2

3-  

 



 
  ها:ارزشیابی 

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

: ارایه در جلسات ژورنال طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)ب) در 
  انجام فیشورسیالنت در بخش -ارایه ارزیابی خطر -کالب

  بارم:  تاریخ:

  بارم:  تاریخ:  امتحان چندگزینه اي ج) پایان دوره:

  خواهد شد.نمره کسر  1حداکثر مجاز معادل دو هفدهم واحد می باشد / به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه، غیبت:  د)

  
  

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

 کتاب ملی سالمت دهان براي مطالعه بیشتر:منابع 

 در طول دمو و بخش فیشور پیش بینی ارائه مباحث اخالق حرفه اي:

نظم و انضباط و ارسال به موقع تکالیف در سامانه  -قوانین عمومی اخالق حرفه اي و مدیریت رفتار کودکان قوانین و مقررات:
 نوید 

 
  



 
 

  9درس جامعه نگر ترم  2برنامه عملی 

  مسئول درس: دکتر بهاره طحانی
 

 
  دارد تاریخ امتحان پایان ترم:٭                                                                  نداردتاریخ امتحان میان ترم :        ٭
  ارزشیابی بر اساس فرم پیوستی   هاي مهم براي دانشجویان:سایر تذکر٭
  

  

  
 99-4001نیمسال اول  – 2عملی  فرم هاي ارزشیابی و چک لیست هاي نمره دهی

ت فیشورسیالن  نام دانشجو  ردیف
و فلوراید 
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  9ترم  درس جامعه نگر 2برنامه عملی   

  ول درس: دکتر بهاره طحانیئمس

 روتیشن اول -C95  -، گروه الف عصر شنبه ها - 1جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
مجازي در سامانه 

 نوید

 1  29/6/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت   دکتر طحانی

مجازي در سامانه 
 / نویدنوید

 Risk Assessment , Diet analysis  دکتر طحانی
  و آموزش پروتکل 

5/7/99  2 

مجازي در سامانه 
  نوید

 3  12/7/99  کالب گایدالینهاژورنال   دکتر طحانی

 4  19/7/99 فیشورسیالنت تراپی  دکتر طحانی کلینیک ترابی نژاد 

حضوري کلینیک  
  ترابی نژاد

 5  3/8/99  فیشورسیالنت تراپی  دکتر طحانی

مجازي در سامانه 
  نوید

 6  10/8/99 ژورنال کالب گایدالینها  دکتر طحانی

مجازي در سامانه 
  نوید

 7  17/8/99 ارزیابی خطرگزارش   دکتر طحانی

الکترونیک و 
  مجازي

  8  با هماهنگی امتحان پایانی   دکتر طحانی

  
  

 روتیشن اول -59C  -، گروه ب عصر شنبه ها - 2جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
مجازي در سامانه 

 نوید

ایمانه دکتر 
 عسگري

 1  29/6/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت 

مجازي در سامانه 
 / نویدنوید

 Risk Assessment , Diet analysis دکتر عسگري
  و آموزش پروتکل 

5/7/99  2 

مجازي در سامانه 
  نوید

 3  12/7/99  ژورنال کالب گایدالینها دکتر عسگري

مجازي در سامانه 
  نوید

 4  19/7/99  خطر گزارش ارزیابی دکتر عسگري

مجازي در سامانه 
  نوید

 5  3/8/99  ژورنال کالب گایدالینها دکتر عسگري

 6  10/8/99 فیشورسیالنت تراپی دکتر عسگري  ادترابی نژ کلینیک



 
 7  17/8/99  فیشورسیالنت تراپی دکتر عسگري  ادترابی نز کلینیک

الکترونیک و 
  مجازي

  8  با هماهنگی امتحان پایانی  دکتر عسگري



 
 روتیشن اول -A95- ، گروه الف عصر شنبه هایک - 3جدول

ردي تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
  ف

 1  30/6/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت   سیدمعلمیزهرا  دکتر مجازي در سامانه نوید

 Risk Assessment , Diet  دکترسیدمعلمی / نویدمجازي در سامانه نوید
analysis  و آموزش پروتکل  

6/7/99  2 

 3  13/7/99  ژورنال کالب گایدالینها  دکترسیدمعلمی  مجازي در سامانه نوید

 4  20/7/99 فیشورسیالنت تراپی  دکترسیدمعلمی کلینیک ترابی نژاد 

 5  27/7/99  فیشورسیالنت تراپی  دکترسیدمعلمی  حضوري کلینیک  ترابی نژاد

 6  11/8/99 ژورنال کالب گایدالینها  دکترسیدمعلمی  نویدمجازي در سامانه 

 7  18/8/99 گزارش ارزیابی خطر  دکترسیدمعلمی  مجازي در سامانه نوید

با  امتحان پایانی   دکترسیدمعلمی  الکترونیک و مجازي
  هماهنگی

8  

  

  
 روتیشن اول - A95-ب ، گروه عصر شنبه هایک- 4جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  ارایهنحوه 
مجازي در سامانه 

 نوید

 1  30/6/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت  چیاننیلفیروزه  دکتر

مجازي در سامانه 
 / نویدنوید

 Risk Assessment , Diet analysis دکترنیلچیان
  و آموزش پروتکل 

6/7/99  2 

مجازي در سامانه 
  نوید

 3  13/7/99  ژورنال کالب گایدالینها دکترنیلچیان

مجازي در سامانه 
  نوید

 4  20/7/99  گزارش ارزیابی خطر دکترنیلچیان

مجازي در سامانه 
  نوید

 5  27/7/99  ژورنال کالب گایدالینها دکترنیلچیان

 6  11/8/99 فیشورسیالنت تراپی دکترنیلچیان کلینیک ترابی نژاد 

 7  18/8/99  فیشورسیالنت تراپی دکترنیلچیان کلینیک ترابی نژاد 

الکترونیک و 
  مجازي

با  امتحان پایانی  دکترنیلچیان
  هماهنگی

8  

  



 
  اولروتیشن  -B95  -، گروه الف صبح شنبه ها دو - 5جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
مجازي در سامانه 

 نوید

 1  31/6/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت  طحانی  بهارهدکتر 

مجازي در سامانه 
 / نویدنوید

 Risk Assessment , Diet analysis دکتر   طحانی
  و آموزش پروتکل 

7/7/99  2 

مجازي در سامانه 
  نوید

 3  14/7/99  ژورنال کالب گایدالینها دکتر   طحانی

 4 21/7/99 فیشورسیالنت تراپی دکتر   طحانی کلینیک ترابی نژاد 

حضوري کلینیک  
  ترابی نژاد

 5  28/7/99  فیشورسیالنت تراپی دکتر   طحانی

مجازي در سامانه 
  نوید

 6  5/8/99 ژورنال کالب گایدالینها دکتر   طحانی

مجازي در سامانه 
  نوید

 7  12/8/99 گزارش ارزیابی خطر دکتر   طحانی

الکترونیک و 
  مجازي

  8  19/8/99 امتحان پایانی  طحانیدکتر   

  

  

  اولروتیشن  -B95  -ب، گروه صبحشنبه ها  دو - 6جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
مجازي در سامانه 

 نوید

 1  31/6/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت   سیدمعلمیزهرا  دکتر

مجازي در سامانه 
 نوید/ نوید

 Risk Assessment , Diet  دکترسیدمعلمی
analysis  و آموزش پروتکل  

7/7/99  2 

مجازي در سامانه 
  نوید

 3  14/7/99  ژورنال کالب گایدالینها  دکترسیدمعلمی

مجازي در سامانه 
  نوید

 4 21/7/99  گزارش ارزیابی خطر  دکترسیدمعلمی

مجازي در سامانه 
  نوید

 5  28/7/99  گایدالینهاژورنال کالب   دکترسیدمعلمی

 6  5/8/99 فیشورسیالنت تراپی  دکترسیدمعلمی کلینیک ترابی نژاد 

 7  12/8/99  فیشورسیالنت تراپی  دکترسیدمعلمی کلینیک ترابی نژاد 



 
الکترونیک و 

  مجازي
  8  19/8/99 امتحان پایانی   دکترسیدمعلمی

  



 
  دومروتیشن  -F95  -، گروه الف عصر شنبه ها - 7جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
مجازي در سامانه 

 نوید

 1  24/8/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت   دکتر طحانی

مجازي در سامانه 
 / نویدنوید

و  Risk Assessment , Diet analysis  دکتر طحانی
  آموزش پروتکل 

1/9/99  2 

سامانه مجازي در 
  نوید

 3  8/9/99  ژورنال کالب گایدالینها  دکتر طحانی

مجازي در سامانه 
  نوید

 4  15/9/99  گزارش ارزیابی خطر  دکتر طحانی

مجازي در سامانه 
  نوید

 5  22/9/99  ژورنال کالب گایدالینها  دکتر طحانی

 6  29/9/99 فیشورسیالنت تراپی  دکتر طحانی کلینیک ترابی نژاد 

 7  6/10/99  فیشورسیالنت تراپی  دکتر طحانی کلینیک ترابی نژاد 

الکترونیک و 
  مجازي

  8  13/10/99 امتحان پایانی   دکتر طحانی

  
  

 دومروتیشن  -59F  -، گروه ب عصر شنبه ها - 8جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
مجازي در سامانه 

 نوید

 1  24/8/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت  دکتر عسگري

مجازي در سامانه 
 / نویدنوید

و  Risk Assessment , Diet analysis دکتر عسگري
  آموزش پروتکل 

1/9/99  2 

مجازي در سامانه 
  نوید

 3  8/9/99  ژورنال کالب گایدالینها دکتر عسگري

 4  15/9/99 تراپیفیشورسیالنت  دکتر عسگري کلینیک ترابی نژاد 

 5  22/9/99  فیشورسیالنت تراپی دکتر عسگري کلینیک ترابی نژاد 

مجازي در سامانه 
  نوید

 6  29/9/99 ژورنال کالب گایدالینها دکتر عسگري

مجازي در سامانه 
  نوید

 7  6/10/99 گزارش ارزیابی خطر دکتر عسگري

الکترونیک و 
  مجازي

  8  13/10/99 امتحان پایانی  دکتر عسگري



 
 دومروتیشن  -D95- ، گروه الف عصر شنبه هایک - 9جدول

ردي تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
  ف

 1  25/8/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت   دکترسیدمعلمی مجازي در سامانه نوید

 Risk Assessment , Diet  دکترسیدمعلمی نوید/ مجازي در سامانه نوید
analysis  و آموزش پروتکل  

2/9/99  2 

 3  9/9/99  ژورنال کالب گایدالینها  دکترسیدمعلمی مجازي در سامانه نوید

 4  16/9/99  گزارش ارزیابی خطر  دکترسیدمعلمی مجازي در سامانه نوید

 5  23/9/99  ژورنال کالب گایدالینها  دکترسیدمعلمی مجازي در سامانه نوید

30/10/9 فیشورسیالنت تراپی  دکترسیدمعلمی  ترابی نژاد کلینیک
9  

6 

 7  7/10/99  فیشورسیالنت تراپی  دکترسیدمعلمی  ترابی نژاد کلینیک

14/10/9 امتحان پایانی   دکترسیدمعلمی الکترونیک و مجازي
9  

8  

  

  
 دومروتیشن  - D95-بِ ، گروه عصر شنبه هایک- 10جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
مجازي در سامانه 

 نوید

 1  25/8/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت  دکترنیلچیان

مجازي در سامانه 
 نوید/ نوید

 Risk Assessment , Diet analysis دکترنیلچیان
  و آموزش پروتکل 

2/9/99  2 

مجازي در سامانه 
 نوید

 3  9/9/99  ژورنال کالب گایدالینها دکترنیلچیان

 4  16/9/99 فیشورسیالنت تراپی دکترنیلچیان  ژادترابی ن کلینیک

 5  23/9/99  فیشورسیالنت تراپی دکترنیلچیان  ژادترابی ن کلینیک

مجازي در سامانه 
 نوید

 6  30/10/99 ژورنال کالب گایدالینها دکترنیلچیان

مجازي در سامانه 
 نوید

 7  7/10/99 گزارش ارزیابی خطر دکترنیلچیان

الکترونیک و 
 مجازي

  8  14/10/99 امتحان پایانی  دکترنیلچیان



 
  دومروتیشن  -E95  -، گروه الف صبح شنبه ها دو - 11جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
مجازي در سامانه 

 نوید

 1  26/8/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت  دکتر   سیدمعلمی

مجازي در سامانه 
 نوید/ نوید

 Risk Assessment , Diet دکتر   سیدمعلمی
analysis  و آموزش پروتکل  

3/9/99  2 

مجازي در سامانه 
 نوید

 3  10/9/99  ژورنال کالب گایدالینها دکتر   سیدمعلمی

حضوري کلینیک  
  ترابی نژاد

 4  17/9/99 فیشورسیالنت تراپی دکتر   سیدمعلمی

حضوري کلینیک  
  ترابی نژاد

 5  24/9/99  فیشورسیالنت تراپی دکتر   سیدمعلمی

مجازي در سامانه 
 نوید

 6  1/10/99 ژورنال کالب گایدالینها دکتر   سیدمعلمی

مجازي در سامانه 
 نوید

 7  8/10/99 گزارش ارزیابی خطر دکتر   سیدمعلمی

الکترونیک و 
 مجازي

  8  با هماهنگی امتحان پایانی  دکتر   سیدمعلمی

  

  روتیشن دوم -E95  -ب، گروه صبحشنبه ها  دو - 12جدول

  ردیف تاریخ سرفصل استاد  نحوه ارایه
مجازي در سامانه 

 نوید

 1  26/8/99 معارفه وبیان اهداف ، دمو فیشورسیالنت  دکتر عسگري

مجازي در سامانه 
 نوید/ نوید

 Risk Assessment , Diet analysis عسگريدکتر 
  و آموزش پروتکل 

3/9/99  2 

مجازي در سامانه 
 نوید

 3  10/9/99  ژورنال کالب گایدالینها دکتر عسگري

مجازي در سامانه 
 نوید

 4  17/9/99  گزارش ارزیابی خطر دکتر عسگري

مجازي در سامانه 
 نوید

 5  24/9/99  ژورنال کالب گایدالینها دکتر عسگري

حضوري کلینیک  
  ترابی نژاد

 6  1/10/99 فیشورسیالنت تراپی دکتر عسگري



 
حضوري کلینیک  

  ترابی نژاد

 7  8/10/99  فیشورسیالنت تراپی دکتر عسگري

الکترونیک و 
 مجازي

  8  با هماهنگی امتحان پایانی  دکتر عسگري

 
 


