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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی

 
  آشنایی دانشجو با اصول و مبانی و تعاریف سالمت عمومی و سالمت دهان و چگونگی کارکرد آن  هدف کلی درس:

 باید بتواند:دانشجو پس از گذراندن این درس  اهداف اختصاصی درس:

 :شناختی حیطه

 با اصول کلی بهداشت عمومی آشنا شود •
 جنبه هاي فرهنگی، اجتماعی و اقتصادي سالمت را بشناسد   •
 آشنا شود و ملی با سیستم بهداشت و درمان کشور و سازمانهاي بین المللی •
 دهان در کشور آشنا شودبا سیستم و خدمات سالمت  •

 با کلیات رشته دندانپزشکی آشنا شود  •

 با مفهوم دندانپزشکی جامعه نگر آشنا شود  •

  مبانی اپیدمیولوژي را بشناسد •
 بت هاي فردي سالمت دهان و نحوه انجام آن آشنا شودبا مراق •

 مهارتهاي مطالعه را بیاموزد •

 حیطه عاطفی:

 دندانپزشکی و اهمیت آن در سالمت عمومی پیدا کندبتواند درك صحیحی از رشته  •
 دندانپزشکی جامعه نگر را در حیطه کلی دندانپزشکی درك کند جایگاهبتواند  •

  حیطه رفتاري:

 مهارتهاي مطالعه را بتواند به طور عملی و کاربردي براي خود استفاده کند •
 عملی پیدا کندبا سیستم اراه خدمات سالمت و سالمت دهان در ایران آشنایی  •

 نحوه رعایت بهداشت دهان و دندان خود را آموخته و اجرا نماید •

 

 دکتري حرفه اي –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی : 284402شماره درس:  جامعهنام درس: سالمت دهان و 

گروه سالمت دهان و دندان پزشکی ارائه دهنده:  گروه آموزشی ندارد  دروس پیش نیاز: و نیم واحد عملی واحد نظري و نیم یک :  عداد و نوع واحدت
 جامعه نگر

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

 .1399، دانشگاه علوم پزشکی تهران، و جامعه تالیف دکتر حسین حصاري سالمت دهانکتاب  •

  کالسمباحث  در حضور وی درسي دهایاسال •

 

 

 

 ها:ارزشیابی 

و مشارکت و  کالس و پاسخگویی به سواالت کالسی: شرکت فعال در الف) در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)
 14و  13استفاده از قسمت عملی درس شامل جلسه 

 

 نمره 2 بارم:  تاریخ:

 -:  بارم - تاریخ: ندارد :ترم میانب) 

آزمون  -صبح  10تا  9ساعت  25/10/1400  تاریخ:  12آزمون تستی  از جلسه اول تا جلسه  :ترم) پایان ج
 حضوري برگزار می گردد  

 نمره 18 بارم:

 :پیش بینی ارائه مباحث 

 يمجاز اي یحضور صورت به چه کالسها در حضور قوانین و مقررات کالس:

 : کالس قوانین نقض با برخورد نحوه

این قانون شامل شرکت در کالسهاي مجازي نیز  .شودیم کسر نمره کی و ک،ی م،ین م،ین بیترت به موجه ریغ بتیغ جلسه هر ازاي به .است واحد هفدهم چهار معادل مجاز حداکثرغیبت: 
 می گردد.

  .شد خواهد استفادههر جلسه  سیتدري برازیر ي مجازي فضا کدام از که برساند انیدانشجو اطالع بهجلسه  هر استاد با قبلی یهماهنگ با کالس ندهینما است الزم: کالس وظایف نماینده شرح

    1t400vch/isfdnt/://www.skyroom.online/https        .: براي کالس هاي انالین استفاده می گرددرومي اسکا •

 کلیه دروس بارگذاري می گردد.هم چنین و  الین استفاده می گرددفبراي کالس هاي ا: دینو سامانه •
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  صبح 12:30تا  10:30شنبه ها ساعت  روز وساعت:      مجازيکالس  محل:       1400اول سالجدول زمان بندي کالس هاي درس نیمسال: 

 مدرس عنوان تاریخ جلسه
 /آنالین

 آفالین
 /تکلیفپیش مطالعه / 

 آزمون / گفتگو

منابع اصلی 
مطالعه براي هر 

 جلسه

1 
 دکتر سپیده جمشیدیان اصول مهارت هاي مطالعه 10/7/1400

 
و  و سوال در کالس گفتگو

 تکلیف و آزمون

مباحث کالسی و 
 اسالیدها

2 
و  و سوال در کالس گفتگو انالین دکتر سپیده جمشیدیان اصول مهارت هاي مطالعه 17/7/1400

 تکلیف و آزمون

مباحث کالسی و 
 اسالیدها

3 

 سیدمعلمی زهرا دکتر آشنایی با رشته دندانپزشکی 24/7/1400

 و سوال در کالس گفتگو انالین

سالمت کتاب 
، دهان و جامعه

مباحث کالسی و 
 اسالیدها

   انالین فاخراندکتر امید  اصطالحات متداول در بهداشت عمومی ومقدمه و تعاریف سالمت  1/8/1400 4

   انالین دکتر امید فاخران شاخص هاي مهم  ،سازمان جهانی بهداشت 8/8/1400 5

   الینفا عسگري ایمانه دکتر جمعیت شناسی پزشکی 15/8/1400 6

   انالین دکتر کمال حیدري WHOوضعیت سالمت عمومی جهان از دیدگاه  -مراقبتهاي بهداشتی اولیه  22/8/1400 7

   انالین دکتر کمال حیدري پیشگیري و کنترل بیماریهاي واگیر و غیر واگیر و واکسیناسیون 29/8/1400 8

9 
سیستم سالمت کشور و  نیروي انسانی در سیستم سالمت و سالمت دهان  6/9/1400

 کشور
 دکتر کمال حیدري

 انالین
 

 

   انالین سیدمعلمی زهرا دکتر سالمت و بهداشت دهان 13/9/1400 10

11 

 انالین سیدمعلمی زهرا دکتر مبانی اپیدمیولوژي 20/9/1400

 و سوال در کالس گفتگو

کتاب سالمت 
دهان و جامعه، 

مباحث کالسی و 
 اسالیدها
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 انالین سیدمعلمی زهرا دکتر مبانی اپیدمیولوژي 27/9/1400

 و سوال در کالس گفتگو

کتاب سالمت 
دهان و جامعه، 

مباحث کالسی و 
 اسالیدها

13 

 بازدید از مرکز بهداشتی درمانی (عملی)  4/10/1400
بسته به شرایط، حضوري یا افالین برگزار می گردد. در صورت برگزاري حضوري، 

در مربوطه دانشجویان باید به دو گروه تقسیم شده و با هماهنگی با استاد و مرکز 
 برنامه شرکت نمایند.

  دکتر کمال حیدري

 

 

14 

 بهداشت دهان فردي (عملی) آموزش 11/10/1400
بسته به شرایط، حضوري یا افالین برگزار می گردد. در صورت برگزاري حضوري، 

در برنامه شرکت  سیم شده و با هماهنگی با استاددانشجویان باید به دو گروه تق
 نمایند.

  دکتر علیرضا فرزانه خو

 

 


