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 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** فرم معرفی دروس عملی***   

 

 دکتری -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصيلی :     1سالمت دهان و دندان نظری  نام درس:

 سالمت دهان و دندان پزشکی جامعه نگر                            ارائه دهنده: گروه آموزشی شماره درس:

 دکتر اميد فاخرانول درس: ئنام مس             یک واحد نظری                       عداد و نوع واحد: ت

  45552371130شنبه تا چهارشنبه  تلفن و روزهای تماس: دروس پيش نياز:

 Email :Omid.fakheran@gmail.comآدرس 

 

 هدف کلی درس:
 با مباحث دندانپزشکی جامعه نگر افزایش توانمندی دانشی و آشنایی دانشجویان

https://www.skyroom.online/ch/isfdnt/v97t6  

 

 اهداف اختصاصی درس:

 1- کند بیان را اجتماعی دندانپزشکی و دهان سالمت رشته تاریخچه و تعریف. 

 دهد توضیح را اجتماعی دندانپزشکی و دهان سالمت رشته حیطه و اهداف. 

 بداند. را سالمت صحیح تعریف اهمیت و تعریف را سالمت 

 کند بیان را سالمت مختلف ابعاد. 

 دهد شرح را نها انسا سالمت بر مؤثر عواملی. 

 

 

 :مطالعهمنابع اصلی 

 نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -

  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  -

 1931کتاب ملی دندان پزشکی، جلد سالمت دهان، چاپ وزارت بهداشت،  -1

 

 ها:ارزشيابی 

 -بارم: تاریخ: - :الف( ابتدای دوره )آزمون ورودی، ...(

  بارم: 74/7/5044 تاریخ: ميانترم :ب( در طول دوره )کوئيز، تکاليف،...(

  بارم: 7/0/5044 تاریخ:  ج( پایان دوره:

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

 
  

https://www.skyroom.online/ch/isfdnt/v97t6
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 صبح   3تا  8شنبه ها ساعت چهار 

 مدرس عنوان ردیف

پيش مطالعه / 

 تکليف

 آزمون / گفتگو
 تاریخ

  

آنالین / 

 آفالین

دندانپزشکی جامعه نگر و سالمت و تعریف و تاریخچه  1

 بیماری

 8/11/99 گفتگو فاخران  دکتر

 

 آنالین

 اپیدمیولوژی)شامل بحث غربالگری( 2

 

 آنالین 11/11/99 گفتگو دکتر طحانی

 اپیدمیولوژی)شامل بحث غربالگری( 3

 

 آنالین 29/11/99 گفتگو دکتر طحانی

 عسگریدکتر  یک شاخص های سالمت دهان و دندان 1

 

 آفالین 6/12/99 گفتگو

 دو شاخص های سالمت دهان و دندان 6

 

 عسگریدکتر 

 

 آفالین 13/12/99 گفتگو

 آنالین 22/12/99 گفتگو عسگریدکتر  اپیدمیولوژی بیماریهای دهان و دندان در ایران 7

 آنالین 18/1/22 گفتگو دکتر طحانی رویکردهای مطرح در سالمت 8

9 

 

 آنالین 21/1/22 گفتگو فاخراندکتر  جمعیت شناسی

 آنالین 1/2/22 گفتگو فاخراندکتر  نیازسنجی سالمت 12

دکتر سید  تعریف ارتقا سالمت 11

 معلمی

 آنالین 8/2/22 گفتگو

 تغییرات رفتاری در ارتقاء سالمت دهان و دندان 12

 

دکتر سید 

 معلمی

 آنالین 11/2/22 گفتگو

 آموزش در ارتقاء سالمت دهان و دندان 13

 

دکتر سید 

 معلمی

 آنالین 22/2/22 گفتگو

 دندانپزشکی مبتنی بر شواهد 11

 

 آنالین 29/2/22 گفتگو دکتر نیلچیان

 آنالین 1/3/22 گفتگو دکتر نیلچیان دندانپزشکی مبتنی بر شواهد 11

 آنالین 12/3/22 گفتگو دکتر نیلچیان ارزیابی نقادانه 16

    31/1/22 امتحان میان ترم تا اخر جلسه هفتم 

 


