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 بسمه تعالی
 دانشگاه علوم پزشکی اصفهان، دانشکده دندانپزشکی

 
 و بهبود نگرش و افزایش توانمندي عملکردي در حوزه سالمت دهان و دندان یدانشتوانمندي افزایش   هدف کلی درس:

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

 :شناختی حیطه

 .بشناسد را جامعه دهان درسالمت اجتماعی -اقتصادي عوامل نقش •
 .دهد توضیح را جهان و ایران در را دهان سالمت در موجود اجتماعی بی عدالتی هاي ابعاد •
 .دهد شرح را چگونه دهان بیماریهاي ایجاد در ژنتیک و محیط تعامل •
 .کند بیان را آن مبانی و کرده تعریف را مدیریت •
 .دهد شرح را مدیریت و سازمان چرخه •
 .دهد توضیح را سالمت برنامه هاي مدیریت در علمی شواهد از استفاده •
 .دهد توضیح را بی دندانی و پوسیدگی جهانی توزیع •
 .کند بندي طبقه را پوسیدگی از پیشگیري استراتژیهاي •
 .دهد توضیح را آنها اثربخشی و پوسیدگی از پیشگیري استراتژیهاي از کدام هر •
 .کند بیان جهان و ایران در را اکلوژن مال اپیدمیولوژي •
 .کند بیان را آن مالحظات و لب و کام شکاف اپیدمیولوژي •
 .بشناسد را پریودنتال بیماریهاي بر مؤثر عوامل •

 را پریودنتال بیماریهاي از پیشگیري براي مناسب پیشگیرانه راهبردهاي •
 .دهد شرح

 .بشناسد را دهان سرطانی و سرطانی پیش ضایعات خطر عوامل •
 .دهد شرح را دهان سرطان از پیشگیري براي مناسب پیشگیرانه راهبردهاي •
 .بداند دائمی و شیري دندانهاي در را دندانی صدمات اپیدمیولوژي •
 .دهد توضیح را دندان و دهان تروماتیک صدمات از پیشگیري راهبردهاي •
 .بداند را آن اهمیت و سالمت اقتصاد مفهوم •
 .بداند را عرضه و تقاضا کارایی، جمله از سالمت اقتصاد پایه مفاهیم •
 بشناسد. را آنها تفاوت و سالمت خدمات ارائه در مطرح هزینه هاي انواع •
 .دهد توضیح را آن کاربرد و پوسیدگی خطر ارزیابی اهمیت •
 .کند بیان را پوسیدگی ارزیابی برنامه یک اعتبار سنجش چگونگی •
 .دهد توضیح را مداخله حداقل با دندانپزشکی فلسفه •

 دکتري حرفه اي –دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی : 284410شماره درس:  نام درس: سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظري دو

سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی نظري   دروس پیش نیاز: نظري ،واحدیک  :  عداد و نوع واحدت
 یک

گروه سالمت دهان و دندان پزشکی ارائه دهنده:  گروه آموزشی
 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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 حیطه عاطفی:

 بتواند مقوله هاي دندانپزشکی جامعه نگر را در حیطه کلی دندانپزشکی درك کند.  •

 
 حیطه رفتاري:

 از مباحث نظري بتواند به عنوان پایه اي براي دندانپزشکی عملی، مباحث جامعه نگر را در فعالیت هاي دندانپزشکی بکار برد. •

 
 )URLآدرس/ لینکوب سایت:  /  آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوورمقاله:  /  نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرنام، کتاب: (  :بیشتر مطالعه پیشنهادي براي منابع 

 1394سال جلد سالمت دهان، چاپ وزارت بهداشت، کتاب ملی دندانپزشکی  •

• Essential dental public health. Daly B et al. Last edition 

• Jong's community dental health. Glick M and Morgan Stein WM. Last edition 

  کالسمباحث  در حضور وی درسي دهایاسال •

 

 

 ها:ارزشیابی 

 کالس و پاسخگویی به سواالت کالسی: شرکت فعال در الف) در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)
 

  بارم:  تاریخ:

بعد از  4تا  3ساعت  10/9/1400چهارشنبه  تاریخ: جلسه) 8هشتم ( تا پایان جلسهاز جلسه اول آزمون تستی :ترم میانب) 
 آزمون حضوري برگزار می گردد -ظهر

 نمره 10:  بارم

 -صبح 10تا  9ساعت  6/11/1400چهارشنبه   تاریخ: جلسه) 8تا پایان ( 9از جلسه   آزمون تستی:ترم) پایان ج
 آزمون حضوري برگزار می گردد

 مرهن 10 بارم:
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 :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

    7t97v://www.skyroom.online/ch/isfdnt/https         .استفاده می گردد: براي کالس هاي انالین رومي اسکا •

 کلیه دروس بارگذاري می گردد.هم چنین و  الین استفاده می گرددفبراي کالس هاي ا: دینو سامانه •
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  عصر 4تا  3شنبه ها ساعت  روز وساعت:      مجازيکالس  محل:       1400اول سالجدول زمان بندي کالس هاي درس نیمسال: 

ج
ل
س
 ه

 مدرس عنوان تاریخ
 /آنالین

 آفالین
 /پیش مطالعه / تکلیف

 آزمون / گفتگو

منابع اصلی 
مطالعه براي هر 

 جلسه

1 
 سیدمعلمی زهرا دکتر Caries Risk Assessmentپوسیدگی   ارزیابی خطر 20/6/1400

 و سوال در کالس گفتگو انالین
کتاب ملی/مباحث 

 اسالیدهاکالسی و 

2 
27/6/1400 

 Caries Risk Assessmentپوسیدگی   ارزیابی خطر
 انالین سیدمعلمی زهرا دکتر

 و سوال در کالس گفتگو
کتاب ملی/مباحث 

 و اسالیدها کالسی

3 
3/7/1400 

 Minimally Invasive Dentistry کارانه    محافظه پزشکی دندان
 ینفالا سیدمعلمی زهرا دکتر

 
 کتاب ملی/مباحث

 و اسالیدها کالسی

   الینفا عسگري ایمانه دکتر Social determinants محیطی     و ژنتیکی عوامل 10/7/1400 4

   انالین نیلچیان فیروزه دکتر Prevention (Hard tissue) سخت    بافت پیشگیري و سالمت 17/7/1400 5

   انالین نیلچیان فیروزه دکتر Prevention (Hard tissue) سخت   بافت پیشگیري و سالمت 24/7/1400 6

   انالین نیلچیان فیروزه دکتر Prevention (Hard tissue) سخت    بافت پیشگیري و سالمت 1/8/1400 7

   انالین نیلچیان فیروزه دکتر Prevention (Soft tissue) دهان   سرطان – نرم بافت پیشگیري و سالمت 8/8/1400 8

   انالین عسگري ایمانه دکتر Prevention (Soft tissue) پریودنتال   -نرم بافت پیشگیري و سالمت 15/8/1400 9

   انالین حیدري کمال دکتر Dental Trauma پیشگیري    هاي راه و دندانی صدمات 22/8/1400 10

 Management دهان   سالمت ارتقاء براي ریزي برنامه و سالمت مدیریت 29/8/1400 11
and Planning 

 انالین عسگري ایمانه دکتر
  

12 
6/9/1400 

 سیدمعلمی زهرا دکتر Ethics in Oral Public Health اجتماعی    پزشکی دندان در اخالق
 انالین

 و سوال در کالس گفتگو
کتاب ملی/مباحث 
 کالسی و اسالیدها

13 
13/9/1400 

 انالین طحانی بهاره دکتر Health Systems جهان    و ایران در سالمت هاي نظام
 

 کتاب ملی
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 کتاب ملی  انالین طحانی بهاره دکتر Health Systems جهان    و ایران در سالمت هاي نظام 20/9/1400 14

 کتاب ملی  انالین طحانی بهاره دکتر Health Economics سالمت     اقتصاد 27/9/1400 15

 کتاب ملی  انالین طحانی بهاره دکتر Health Economics سالمت     اقتصاد 4/10/1400 16


