معاونت آموزشی  -مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد پزشکی تهران
فرم طرح درس نیمسال دوم تحصیلی 1398-1397
نام درس:میزان واحد:بهداشت دهان و دندان
نظری و عملی 1-واحد

رشته
خانواده

محل برگزاری:کالس و مدارس مدرس :دکتر مهرنوش اختری

تحصیلی:بهداشت مقطع تحصیلی دانشجویان:کاردانی

زواره
هدف کلی درس .1 :اشنایی کامل با شرایط بهداشت دهان و دندان کودکان تا  14سال ،زنان باردارو شیرده و انجام بعضی از خدمات مجاز در زمینه بهداشت دهان و دندان و اموزش مسایل مهم ان به مادران وکودکان

منابع اصلی درس :کتاب جامع بهداشت عمومی  ،تالیف اساتید دانشگاههای علوم پزشکی کشور  ،جلد اول ،فصل ششم ،انتشارات ارجمند.
شماره
جلسه

تاریخ جلسه

اهداف میانی (رئوس مطالب)

اهداف ویژه (بر اساس سه حیطه اهداف آموزشی :

روش یاددهی

شناختی ،عاطفی ،روان حرکتی)

یادگیری

-1شناخت دندانهای شیری
-2شناخت دندانهای دایمی
شناخت کلی دهان و دندانها
1

97/11/16

2

97/11/23



-3شناخت دوره دندانی مختلط

-4توصیف روشهای مسواک زدن و انواع
تعریف بهداشت دهان و دندان خمیردندان
-5توصیف نخ دندان کشیدن
و چگونگی حصول ان
-6انواع دهانشویه ها و موارد کاربرد
-7انواع واترجت و نحوه کاربرد ان....

مواد و وسایل

تاریخ جلسه

آموزشی

وزمان

تکالیف دانشجو

نحوهارزشیابی
ودرصد آن

ویدئو پروژکتور
سخنرانی
وایت برد
بحث گروهی ماکت و انواع
اموزش بر روی خمیردندان
انواعماکت
دهانشویه
ها(عملی)

7:30
الی 9:15

فعالیت کالسی
مطالعه

کوییز
مشارکت دانشجویان
امتحان عملی

-1تعریف پوسیدگی
-2شناخت نقشgenدر ایجاد پوسیدگی
پوسیدگی (مکانیزم و عوامل
-3شناخت عامل میکروبی و پالک میکروبیال
ایجاد کننده)
-4شناخت عوامل محیطی
بیماریهای لثه و انساج
-5تعریف بیماریهای پریودنتال
نگهدارنده دندان
-6شناخت عوامل موثر(عمومی و موضعی)

سخنرانی
بحث گروهی
پرسش و پاسخ

ویدئو پروژکتور

7:30

وایت برد

الی 9:15

فعالیت کالسی
مطالعه

کوییز
مشارکت دانشجویان
امتحان عملی

 روش یاددهی – یادگیری میتواند شامل :سخنرانی ،مباحثهای – گروهی کوچک ،نمایشی – حل مسئله – پرسش و پاسخ – گردش علمی ،آزمایشی
 آزمونها بر اساس اهداف میتوانند به صورت آزمون ورودی (آگاهی از سطح آمادگی دانشجویان) مرحلهای یا تکوینی (در فرایند تدریس با هدف شناسایی قوت و ضعف دانشجویان) و آزمون پایانی یا تراکمی (پایان یک دوره یا مقطع آموزشی با هدف قضاوت در مورد تسلط
دانشجویان) برگزار گردد.

-1نقش وزارت اموزش وپرورش

3

97/11/30

4

97/12/7

5

97/12/14

6

98/1/24

برنامه های کشوری بهداشت -2نقش وزارت بهداشت
-3نیروهای درگیر در این برنامه هاچه کسانی
دهان و دندان
هستند
اپیدمیولوزیک -4تعریف DMFوانواع ان
شاخصهای
بیماریهای شایع دهان و دندان -5تعریف CPITMو کاربرد ان

سخنرانی
بحث گروهی
پرسش و پاسخ

ویدئو پروژکتور

7:30

وایت برد

الی 9:15

فعالیت کالسی
مطالعه

کوییز
مشارکت دانشجویان
امتحان عملی

-1کنترل پوسیدگی دندان و بیماری لثه در
دوران بارداری را توضیح داده
-2نکات مهم در زمینه رعایت بهداشت دهان و
دندان در زمان بارداری را توضیح داده
بهداشت دهان و دندان در
کودکان و مادران باردار و
شیرده

-3نحوه تمیز کردن لثه و دندان های نوزادان
-5اموزش نحوه مسواک زدن کودکان 1تا 2

سخنرانی

سال

بحث گروهی

-6نحوه استفاده از قرص اهن به مادران

پرسش و پاسخ

ویدئو پروژکتور

7:30

وایت برد

الی 9:15

فعالیت کالسی
مطالعه

کوییز
مشارکت دانشجویان
امتحان عملی

باردار
-7اموزش نحوه مسواک زدن و نخ دندان
کودکان 5-3سال
-8عادات غلط کودکان را نام برده و در مورد
انها توضیح داده
-1مراقبت های بهداشتی در کلینیک ها با تاکید
مراقبت

های

بهداشتی بر بیماریهای منتقله از طریق خون

ضروری در کلینیک های -2تاثیر تغذیه بر رشد و معدنی شدن دندان ها
دندانپزشکی

-3عواملی که باعث پوسیدگی زایی دندانها در

نقش تغذیه در بهداشت دهان استفاده از مواد غذایی می شومد
-4نحوه تغذیه صحیح متناسب با حفظ سالمت

و دندان

دندان ها
مدرسه
اموزش عملی قسمت های تئوری

سخنرانی
بحث گروهی
پرسش و پاسخ

ویدئو پروژکتور

7:30

وایت برد

الی 9:15

فعالیت کالسی
مطالعه

کوییز
مشارکت دانشجویان
امتحان عملی

7

98/1/31

مدرسه

اموزش عملی قسمت های تئوری

8

98/2/7

مدرسه

اموزش عملی قسمت های تئوری

9

98/2/14

مدرسه

اموزش عملی قسمت های تئوری

10

98/2/21

مدرسه

اموزش عملی قسمت های تئوری

11

98/2/28

مدرسه

اموزش عملی قسمت های تئوری

