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 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 (Course Plan) فرم طرح دوره                      

                                                                                                                                                                                                       

بهداشت دهان و :  نام درس
 دندان

 1واحد) 2تعداد واحد: 
 واحد عملی(1واحدنظری/

بهداشت رشته تحصیلی: 
 عمومی

 

مقطع تحصیلی دانشجویان: 
 کارشناسی

 

محل برگزاری: 
 دانشکده بهداشت

 

دکتر مدرس: 
 فاطمه پورحاجی

 

-1400دوم نیمسال تحصیلی:
1401 

 بهداشت نام دانشکده:
بهداشت  گروه آموزشی:

 عمومی

 روز و ساعت برگزاری: 

 

تلفن و روزهای 
 تماس: 

 آدرس دفتر:

 

 آدرس ایمیل:

Pourhaje.1475@gmail.com 

 

سالگی، زنان باردار و مادران شیرده و انجام برخی خدمات مجاز در زمینه بهداشت دهان و دندان و  14آشنایی کامل با شرایط بهداشت دهان و دندان کودکان تا  هدف کلی درس:
 آموزش مباحث مهم آن به مادران و کودکان

 اهداف اختصاصی درس: 

 ای بر بهداشت دهان و دندان و اهمیت دهان و دندان با توضیح طرح تحول سالمت آشنایی با مقدمه .1
 آشنایی با ساختمان دهان و دندان و دندان های شیری و دائمی و تفاوت آنها .2
 آشنایی با نقش تغذیه در بهداشت دهان و دندان .3
 عوامل میکروبی و بیماری های دهان و دندان  آشنایی با  .4

 سواک زدن و نخ دندان کشیدنآشنایی با روش صحیح م .5
 آشنایی با مراقبت های دهان و دندان .6
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 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 آشنایی با فلورایدتراپی و فیشورسیالنت .7
 آشنایی با مراقبت های دهان و دندان در سن زیر یکسال .8

 ساله 3-5آشنایی با مراقبت از دهان و دندان کودکان  .9
 ساله 11-6آشنایی با مراقبت از دهان و دندان کودکان  .10
 شیردهی و سالمندی-مراقبت از دهان و دندان در دوران بارداریآشنایی با  .11
 آشنایی با مراقبت بهداشتی ضروری در کلینیک های دندانپزشکی با رویکرد بیماری های منتقله از راه خون .12
 آشنایی با تدوین برنامه آموزشی با موضوع بهداشت .13
 ن و دندانآشنایی با تدوین و اجرای  برنامه آموزشی با موضوع بهداشت دها .14
 آشنایی با تدوین و اجرای  برنامه آموزشی با موضوع بهداشت دهان و دندان .15

 

  :منابع اصلی درس٭

 .کتاب جامع بهداشت عموم، تالیف اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد اول، فصل ششم، آخرین انتشار1

 .1396ص. 442-(، انتشارات پارسای سالمت،چاپ اول3)راهنمای خودمراقبتی خانواده کیاساالر، محمد، سبک زندگی سالم -2

فتر سالمت  دسالمت. ون پزشکی. معازش مون و آمادرشت ابهدوزارت غیرپزشک. ( ه یژو .) ( .WBCل. ). هشت ساازسالم. کمتردک کو یافته.م غای ادها قبتامررت بوکلت چای هنمارا-3
 نکادکو سالمتاداره جمعیت. اده و خانو

شکده های علوم                 –ش بهورزی مجموعه کتب آموز -4 شگاه ها/دان شت دهان و دندان دان سان بهدا شنا سالمت دهان و دندان ،کار سان دفتر  شنا سالمت دهان و دندان / تدوین کار ویژه 
 موزش پزشکیآ پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی ،کمیته برنامه ریزی آموزش نیروی انسانی مرکز توسعه شبکه و ارتقاء سالمت وزارت بهداشت ، درمان و
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 علوم پزشکیمرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 :درس یفرع منابع

 : سیتدر روش

 بازدید علمی /سخنرانی/پرسش و پاسخ/تمرین عملی

 مسوولیت های فراگیران:

 حضور به موقع و شرکت فعال در کالس و تاالر گفتگو-1

 انجام تکالیف و ارسال به موقع آن-2

 نحوه ارزشیابی دانشجو و بارم مربوط به هر ارزشیابی:٭

 ( و رعایت نظم و داشتن توجه کافی به مطالب حین تدریسباشد یجلسه م 3مجاز حداکثر بتیغکالس)حضور مستمر در ارزشیابی به  10%

 گردد. مانده در امتحان پایان ترم محاسبه میباقی %45و  و کار عملی کل نمره با استفاده از کوئیز 45% 

 نحوه محاسبه نمره کل:

 کل نمره %45                     آزمون پایان ترم

 کل نمره %45 کوئیز و تکالیف درسی و کار عملی  

 سیاست مسوول دوره در مورد برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو در کالس درس:٭

 جلسه منجر به حذف واحد درسی خواهد شد. 3داشتن غیبت بیش از 

 نمره به ازای هر غیبت 0.5کسر 
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 ........1401-1400................. نیمسال دوم .........بهداشت دهان و دندان درس....جدول زمان بندی ارائه برنامه 

 ردیف تاریخ ساعت عنوان مدرس آمادگی الزم دانشجویان قبل از شروع کالس

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

اهمیت دهان و دندان با مقدمه ای بر بهداشت دهان و دندان و 

 توضیح طرح تحول سالمت
18-16 03/12/00 1 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

شناخت کلی ساختمان دهان و دندان و دندان های شیری و 

 دائمی و تفاوت آنها
18-16 17/12/00 2 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

 نقش تغذیه در بهداشت دهان و دندان
18-16 24/12/00 3 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

 عوامل میکروبی و بیماری های دهان و دندان  
18-16 16/01/01 4 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

 دندان کشیدن روش صحیح مسواک زدن و نخ
18-16 23/01/01 5 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

 مراقبت های دهان و دندان
18-16 30/01/01 6 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

 فلورایدتراپی و فیشورسیالنت
18-16 06/02/01 7 
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دکتر  پاسخگویی به سئواالتحضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و 

 پورحاجی

 مراقبت های دهان و دندان در سن زیر یکسال
18-16 20/02/01 8 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

 ساله 3-5مراقبت از دهان و دندان کودکان 
18-16 27/02/01 9 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

 ساله 11-6مراقبت از دهان و دندان کودکان 
18-16 03/03/01 10 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

شیردهی و -مراقبت از دهان و دندان در دوران بارداری

 سالمندی
18-16 10/03/01 11 

دکتر  حضور فعال در کالس،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

مراقبت بهداشتی ضروری در کلینیک های دندانپزشکی با 

 رویکرد بیماری های منتقله از راه خون
18-16 17/03/01 12 

دکتر  ارائه کنفرانس

 پورحاجی

 تدوین برنامه آموزشی با موضوع بهداشت 
18-16 24/03/01 13 

دکتر  ارائه کنفرانس

 پورحاجی

تدوین و اجرای  برنامه آموزشی با موضوع بهداشت دهان و 

 دندان
18-16 24/03/01 14 

دکتر  ارائه کنفرانس

 پورحاجی

تدوین و اجرای  برنامه آموزشی با موضوع بهداشت دهان و 

 دندان
18-16 31/03/01 15 

دکتر  حضور فعال در برنامه،شرکت فعال در بحث و پاسخگویی به سئواالت

 پورحاجی

 بازدید از کلینیک دندان پزشکی در مرکز بهداشت
18-16 07/04/01 16 

دکتر  پاسخگویی به سئواالتحضور فعال در برنامه،شرکت فعال در بحث و 

 پورحاجی

 کار عملی انجام فلوراید تراپی در دانش آموزان
18-16 14/04/01 17 
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 22/04/1401تاریخ امتحان پایان ترم:٭                            15/02/1401تاریخ امتحان میان ترم:  ٭

 سایر تذکرهای مهم برای دانشجویان:٭

 

 

 


