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 افزایش توانمندي دانشی و آشنایی دانشجویان با مباحث دندانپزشکی جامعه نگر  :درس هدف کلی
 باید: دانشجول پس از مطالعه این فص  :درس اهداف اختصاصی

 جامعه را بشناسد. درسالمت دهان اجتماعی -اقتصادي عوامل نقش •
 اجتماعی موجود در سالمت دهان را در ایران و جهان را توضیح دهد. هايعدالتیابعاد بی •

 چگونه را شرح دهد. دهان هايدر ایجاد بیماري ومحیط ژنتیک تعامل •

 د.مدیریت را تعریف کرده و مبانی آن را بیان کن •

 چرخه سازمان و مدیریت را شرح دهد. •

 هاي سالمت را توضیح دهد.استفاده از شواهد علمی در مدیریت برنامه •
 ی را توضیح دهد.دندانیبتوزیع جهانی پوسیدگی و  •
 کند.  يبند طبقهي پیشگیري از پوسیدگی را هاياستراتژ •

 را توضیح دهد. هاآن یاثربخشي پیشگیري از پوسیدگی و هاياستراتژهر کدام از  •
 اپیدمیولوژي مال اکلوژن را در ایران و جهان بیان کند.  •
 را بیان کند. آناپیدمیولوژي شکاف کام و لب و مالحظات  •
 هاي پریودنتال را بشناسد.یماريببر  مؤثرعوامل  •

 هاي پریودنتال را شرح دهد.یماريبراهبردهاي پیشگیرانه مناسب براي پیشگیري از  •

 پیش سرطانی و سرطانی دهان را بشناسد. عوامل خطر ضایعات •

 راهبردهاي پیشگیرانه مناسب براي پیشگیري از سرطان دهان را شرح دهد. •

 ي شیري و دائمی بداند.هادنداناپیدمیولوژي صدمات دندانی را در  •

 را توضیح دهد. راهبردهاي پیشگیري از صدمات تروماتیک دهان و دندان •

 را بداند.مفهوم اقتصاد سالمت و اهمیت آن  •

 مفاهیم پایه اقتصاد سالمت از جمله کارایی، تقاضا و عرضه را بداند. •

 ها را بشناسد.نآهاي مطرح در ارائه خدمات سالمت و تفاوت انواع هزینه 

 آن را توضیح دهد. کاربرداهمیت ارزیابی خطر پوسیدگی و  •
 .کند بیان را پوسیدگی ارزیابی برنامه یک اعتبار سنجش چگونگی  •
 یح دهد.توضمداخله را  حداقل با یدندانپزشکه فلسف •

 Essential dental public health. Daly B et al. Last edition منابع اصلی درس
Jong's community dental health. Glick M and Morgan Stein WM. Last edition 

 1394، چاپ وزارت بهداشت، کتاب ملی دندان پزشکی، جلد سالمت دهان
 آزمون کتبی نحوه ارزشیابی:

 .ر میشودغیبت: حداکثر مجاز معادل چهار هفدهم واحد است. به ازاي هر جلسه غیبت غیر موجه به ترتیب نیم، نیم، یک، و یک نمره کس
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 بسمه تعالی
 7ترم  – )1399 (مهر ماه 2برنامه درس سالمت دهان و دندان پزشکی اجتماعی نظري 

 دمعلمیدکتر زهرا سیمسئول درس: 

 09138725388کالس براي هماهنگی کالس مجازي: اقاي محبوبی نماینده 

 صبح 30:10تا  30:9شنبه ها   - کالس مجازي  زمان و مکان:

 تاریخ مدرس عنوان ردیف

 29/6/99 دکتر زهرا سیدمعلمی Caries Risk Assessmentپوسیدگی  ارزیابی خطر 1

 5/7/99 دکتر زهرا سیدمعلمی Caries Risk Assessmentپوسیدگی  ارزیابی خطر 2

 با دانشجوهماهنگی  دکتر زهرا سیدمعلمی Minimally Invasive Dentistry دندان پزشکی محافظه کارانه 3

 12/7/99 دکتر ایمانه عسگري Social determinants  و محیطی عوامل ژنتیکی 4

 19/7/99 دکتر فیروزه نیلچیان Prevention (Hard tissue)سالمت و پیشگیري بافت سخت  5

 3/8/99 دکتر فیروزه نیلچیان Prevention (Hard tissue)  سالمت و پیشگیري بافت سخت 6

 10/8/99 دکتر فیروزه نیلچیان Prevention (Hard tissue)سالمت و پیشگیري بافت سخت  7

 17/8/99 دکتر فیروزه نیلچیان Prevention (Soft tissue) سرطان دهان  –سالمت و پیشگیري بافت نرم  8

 24/8/99 دکتر ایمانه عسگري Prevention (Soft tissue) ریودنتال پ -سالمت و پیشگیري بافت نرم 9

 1/9/99 دکتر کمال حیدري Dental Traumaگیري صدمات دندانی و راه هاي پیش 10

 8/9/99 دکتر ایمانه عسگري Management and Planning مدیریت سالمت و برنامه ریزي براي ارتقاء سالمت دهان 11

 15/9/99 دکتر زهرا سیدمعلمی Ethics in Oral Public Health اخالق در دندان پزشکی اجتماعی 12

 22/9/99 دکتر بهاره طحانی Health Systems ایران و جهاننظام هاي سالمت در  13

 29/9/99 دکتر بهاره طحانی Health Systems نظام هاي سالمت در ایران و جهان 14

 6/10/99 دکتر بهاره طحانی Health Economicsاقتصاد سالمت  15

 13/10/99 دکتر بهاره طحانی Health Economics اقتصاد سالمت  16

 


