
  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
علی آباد کتولدانشکده علوم پزشکی واحد     

  طرح درس نظري 

             واحد عملی 1 -نظري واحد 1 تعداد واحد:         پیوسته مقطع: کارشناسی   رشته: بهداشت عمومی             دندان و دهان بهداشت عنوان درس:
               22/8/98پایان کالس:                   6/98/ 27شروع کالس:        18 کد درس:           ندارد پیش نیاز:                 98-99 اولنیمسال: 

                                                        نفر 15 تعداد:  )              11(ساعت  1/11/98تاریخ امتحان:            10- 12ساعت کالس:                  چهارشنبهروزکالس: 
 دکتر غالمی مدرس:  ل اجرا: دانشکده علوم پزشکی   رسانه آموزشی: اسالید/ پروژکتور       مح      روش تدریس: سخنرانی/بحث گروهی     

  شرح درس:

سال، زنان باردار و زنان شیرده  14رعایت بهداشت دهان و دندان نقش مهمی در پیشگیري از بیماري ها و حفظ سالمتی فرد دارد و این امر در کودکان زیر 
حیح، استفاده از شامل مسواك زدن صاهمیت بیشتري دارد. در این در س آشنایی با فضاي دهان، دندان هاي شیري و دائمی و اصول بهداشت دهان و دندان 

حوه ي کار در دهان شویه ها، معاینات منظم توسط دندانپزشک، استفاده از نخ دندان و... و جرمگیري مورد تاکید فرار می گیرد و در کنار آموزش نظري، ن
  اردار و شیرده آموزش داده می شود.واحدهاي دندانپزشکی مراکز بهداشتی و درمانی و چگونگی ارائه آموزش بهداشت دهان و دندان به کودکان، مادران ب

   :کلی هدف

سالگی و زنان باردار و شیرده و انجام بعضی از خدمات مجاز در زمینهبهداشت دهان و دندان و  14آشنایی کامل با شرایط بهداشت دهان و دندان کودکان تا سن 
  آموزش مسائل مهم آن به مادران و کودکان و کمک به دندانپزشک در موارد لزوم 

  :اهداف رفتاري

  اطالعات دارد.دندان هاي شیري و دائمی تفاوت بین دهان و  دانشجو در مورد محیط

  آگاهی دارد. برنامه کشوري بهداشت دهان و دندان دانشجو از

  را بیان می کند. اهمیت بهداشت دهان در پیشگیري از بیماري هادانشجو نقش تغذیه در بهداشت دهان و دندان و 

  را می شناسد. عوامل میکروبی داخل دهان و علل تشکیل پالكدانشجو 

  را بیان می کند. تاثیر جرم گیري بر بهداشت دندان هاچگونگی استفاده از نخ دندان، دانشجو 

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و کامپیوتر بر حسب نیاز  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  تدریس خواهد شد.

طه با موضوع در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث داشته باشند و همچنین در راب
  درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  

  ارزشیابی دانشجو:روش 

  نمره                        10: کتبیآزمون نمره                     10آزمون عملی: 



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی  
علی آباد کتولدانشکده علوم پزشکی واحد     

  روز پس از اعمال نمره در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. 5حداکثر 

  ی در هر ترم انجام می شود و نتایج آن در اختیار مسئول درس قرار می کیرد.تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشک

  

  سیاست ها و قوانین درس:

  رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.

  

  منابع:

  م، آخرین انتشار. کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه هاي علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل شش1

  

  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  واحد عملی اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
دکتر   شناخت کلی دهان و دندان هاي شیري و دائمی و تفاوت آنها  12-10  27/6/98  1

 غالمی

2  3/7/98  12-10 تعریف بهداشت دهان و اهمیت دندانپزشکی پیشگیري و برنامه کشوري  
  دندانبهداشت دهان و 

دکتر 
 غالمی

3  10/7/98  12-10 دکتر   اهمیت بهداشت دهان در پیشگیري از بیماري ها 
 غالمی

4  17/7/98  12-10 دکتر  نقش تغذیه در بهداشت دهان و دندان 
 غالمی

5  24/7/98  12-10 عوامل میکروبی داخل دهان و علل تشکیل پالك (مسواك و انواع آن و روش  
 استعمال دهانشویه و خمیر دندان هاي مختلف)صحیح مسواك زدن و موارد 

دکتر 
 غالمی

6  1/8/98  12-10 تاثیر معاینات منظم و مرتب دندانپزشکی در گروه هاي مختلف بویزه در کودکان  
 و مادران باردار و شیرده 

دکتر 
 غالمی

7  8/8/98  12-10 دکتر   دندان هاتاثیر و چگونگی استفاده از نخ دندان، تاثیر جرم گیري بر بهداشت  
 غالمی

8  22/8/98  12-10 مراقبت بهداشتی ضروري در کلینیک هاي دندانپزشکی با تاکید بر بیماري هاي  
  منتقله از طریق خون 

دکتر 
 غالمی

 


