
 
 

 

  

 
 

 

 ترکیبی  (lesson Plan)روزانه طرح درس 

 جلسه اول
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 01/00/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 بازنگری:تدوين /  تاريخ
 

 کلیات بهداشت دهان و دندان :  جلسهعنوان 

 کلیات بهداشت دهان و دندان:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 را تعریف نماید دندان بهداشت دهان و

 را بیان کند. اهمیت و هدف از انجام مراقبت های بهداشت دهان و دندان 
 اهداف سازمان جهانی بهداشت در رابطه با بهداشت دهان و دندان را بیان نماید.

 شاخص های اپیدمیولوژیک بهداشت دهان و دندان را توضیح دهد.
 ان و دندان را بداند.وضعیت موجود در ایران و جهان از سالمت ده

 برنامه های کشوری در رابطه با بهداشت دهان و دندان را توضیح دهد.

 ترکیبی       /          مجازی   /             حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشار منبع درس :

 دقیقه    11  :مدت زمان (جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.صرفا )این قسمت :    مقدمه 

 کلیات درس  

 دانشکده علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی الرستان

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 واحد برنامه ريزی درسی و آموزشی

 



  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 

 

 

 جلسه دوم
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 0/02/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 شناخت کلی دهان و دندان، دندان های شیری و دائمی و تفاوت آنها:  جلسهعنوان 

 هدف کلی جلسه :  

 شیری و دائمی و تفاوت آنهاشناخت کلی دهان و دندان، دندان های 

 :  اختصاصیاهداف 

 ساختمان دندان و حفره دهان را شرح دهد.

 .نقش دهان، الیه ها و سطوح مختلف دندان را نام ببرند

 تعداد و انواع مختلف دندانهای شیری و دائمی را توضیح دهد.

 .زمان رویش و تکمیل دندان شیری و دائمی را توضیح دهند

  .های شیری و دائمی را بیان کنندتعداد کل دندان 

 تفاوت دندان های شیری و دائمی را توضیح دهد.

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشار منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 

 جلسه سوم
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 01/02/0011 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 و سالمت لثه  عوامل میکروبی دهان و دندان:  جلسهعنوان 

 و سالمت لثه عوامل میکروبی دهان و دندان:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 

 را بداند. عوامل بیماریزای باکتریایی  دهان و دندان

 را بداند. عوامل بیماریزای قارچی  دهان و دندان

 را بداند. عوامل بیماریزای ویروسی  دهان و دندان

  .لثه سالم را تعریف کنند

  .عالیم لثه سالم را نام ببرند

  .علت بیماری لثه را بیان کنند

  .لثه را بیان کنند عوامل موثر در پیشرفت بیماری

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشارکتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید  منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 



 
 
 
 
 

 چهارم جلسه
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 20/02/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تدوين / بازنگری: تاريخ
 

 بیماری های دهان و دندان:  جلسهعنوان 

 )پوسیدگی دندان( بیماری های دهان و دندان:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 
 .پوسیدگی دندان را تعریف کنند

 .عوامل ایجاد کننده پوسیدگی را بیان کنند
 .محل های شایع پوسیدگی را شرح دهند

 .پوسیدگی را نام ببرندعالیم 
  .مراحل پیشرفت پوسیدگی را توضیح دهند

 .نحوه برخورد با بیمار مبتال به دندان درد را توضیح دهند

 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه     

 عنوان و نوع آزمون : 

 کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشار منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 

 

 پنجمجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 01/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پیشگیری از بیماری های دهان و دندان:  جلسهعنوان 

 پیشگیری از بیماری های دهان و دندان )مسواک و نخ دندان(:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

  .هدف اصلی مسواک زدن را بیان کنند

  .انتخاب یک مسواک خوب را توضیح دهند طشرای

  .خصوصیات خمیر دندان خوب را توضیح دهند

  .روش درست مسواک زدن را توضیح دهد

  .روش درست استفاده از نخ دندان را توضیح دهد

 .دهد نکات قابل توجه در استفاده از نخ دندان را توضیح

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشارکتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های  منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 ششمجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 20/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 پیشگیری از بیماری دهان و دندان:  جلسهعنوان 

 پیشگیری از بیماری دهان و دندان:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 .جرم گیری و تاثیر آن بر بهداشت دندان و لثه را توضیح دهند

  .نقش و نحوه تاثیر فلوراید بر روی دندان ها را توضیح دهند

 .استفاده از فلوراید را نام ببرندروش های مختلف 

 .فلوروزیس را تعریف کنند

 .نحوه استفاده از دهان شویه فلوراید را توضیح دهند

 .ندفیشور سیالنت را تعریف ک

 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 پروژه        /        تاالر گفتگو         فعالیت آموزشی :   تکلیف          / 

 عنوان و نوع آزمون : 

 کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشار منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 



 
 
 
 
 

 هفتم جلسه
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        عمومیبهداشت گروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 01/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 نقش تغذیه در بهداشت دهان و دندان:  جلسهعنوان 

 نقش تغذیه در بهداشت دهان و دندان:   جلسههدف کلی 

 اهداف اختصاصی : 

 .بر رشد و معدنی شدن دندان ها را توضیح دهندتاثیر تغذیه 

 .استفاده از مواد غذایی می شوند را نام ببرندطی یدگی دندان ها عواملی که باعث پوس

 .نحوه تغذیه صحیح متناسب با حفظ سالمت دندان ها را بیان کنند 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشار منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.()این قسمت صرفا :    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 هشتمجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 1/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت دهان و دندان :  جلسهعنوان 

 )نوزادی تا خردسالی( دندان مراقبت دهان و:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 .نحوه تمیز کردن لثه و دندان های نوزاد را شرح دهند

 .را نام ببرند در کودکان عالیم رویش دندان

 .سندروم شیشه را تعریف کنند

 .نحوه تاثیر قطره آهن بر روی دندان های کودکان را بیان کنند

 .ساله را توضیح دهند 2تا  8آموزش نحوه مسواک زدن برای کودکان 

 .دندانهای نوزادی را تعریف کنند 

 .شکاف کام و لب و طبقه بندی آن را توضیح دهد

 .هدد ن را به مادران آموزشهاستفاده از قطره آمراقبت از دهان و دندان حین نحوه مسواک زدن کودکان، 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشار منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.( )این:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 

 



 

 

 

 

 نهمجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 21/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت دهان و دندان :  جلسهعنوان 

 (گروه سنی کودک و سنین مدرسهمراقبت دهان و دندان ):   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 .ساله را توضیح دهند 3-5مراقبت از دهان و دندان کودکان 

  .ساله را توضیح دهند3-5نخ دندان کشیدن کودکان   -نحوه مسواک زدن

  .والدین کودکان بدهندساله آموزش های الزم را به  3-5در مورد مراقبت دهان و دندان کودکان  

 .ساله را به والدین کودکان آموزش بدهند 3-5نحوه صنحیح مسواک زدن برای کودکان  

  .ساله را توضیح دهند 6-11 مراقبت دهان و دندان کودکان

  .را نام ببرند و در مورد آن ها توضیح دهند 6-11کودکان  طعادات غل

 .می شوند را نام ببرند 6-11دکان ی کوعواملی که باعث آسیب رسیدن به دندان ها

 .توضیح دهند 6-11آموزش های الزم در زمینه بهداشنت دهان و دندان را به والدین کودکان 

 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 /        تاالر گفتگو   فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه     

 عنوان و نوع آزمون : 

 کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشار منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 



 
 
 
 
 

 دهمجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 21/2/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت های دهان و دندان:  جلسهعنوان 

 (مراقبت دهان و دندان )مادران باردار:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

  .های دهان و دندان زنان باردار را نام ببرند تقسیم بندی مراقبت

  .کنترل پوسیدگی دندان در دوران بارداری را توضیح دهند

  .نکات مهم در زمینه رعایت بهدا شت دهان و دندان در زمان بارداری را شرح دهند

 .آموزش نکات مهم در زمینه رعایت بهداشت دهان و دندان در زمان بارداری را آموزش دهند

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشارکتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های علوم  منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 

 دهمياز جلسه
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 0/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 مراقبت های دهان و دندان:  جلسهعنوان 

 (در سالمندانمراقبت دهان و دندان ):   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 
 مشکالت شایع دهان و دندان در سالمندان را توضیح دهد.

 بی دندانی و مشکالت ناشی از آن را توضیح دهد.

 را توضیح دهد. سالمند یبهداشت لثه ها

 را توضیح دهد. یمراقبت از دندان مصنوع یبهداشت دهان برا

 

 ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

 کتاب جامع بهداشت عمومی، تالیف اساتید دانشگاه های علوم پزشکی کشور، جلد یک، فصل ششم، آخرین انتشار منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 



 

 دوازدهمجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 01/0/0010 تاريخ ارائه درس : 0010-0011سال تحصیلی  :  

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 تعداد واحد:

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کار عملی در فضای کالس :  جلسهعنوان 

 کار عملی در فضای کالس:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 با پرونده الکترونیک سالمت )سامانه سیب( آشنا شوند.

 دهان و دندان( کودکان را توضیح دهند.نحوه ی تکمیل شناسنامه ی سالمت  در سامانه سیب )قسمت 

سال،  2طی موقعیت های فرضی مراقبت های دهان و دندان به گروه های هدف ) مادران باردار، مادران دارای کودک زیر 

 سال و ... ( انجام دهند. 12تا  3کودکان سنین 

  ترکیبی       /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 سیزده و چهاردهجلسه 
 

 کارشناسی مقطع / رشته تحصیلی:                                        بهداشت عمومیگروه آموزشی:        :  بهداشت اوز                 دانشکد

 0010-0011سال تحصیلی  :  
 01/0/0010 تاريخ ارائه درس :

20/0/0010 

 00-01 ساعت:         روز: سه شنبه بهداشت دهان و دنداننام درس )واحد(  :  

 عملی -نظری  نوع واحد:
 

 تعداد دانشجويان  :

 نرگس مبشری مسئول درس: واحد عملی 0 -واحد نظری 0واحد )  2 واحد:تعداد 

 نرگس مبشری:مدرس دقیقه 11مدت کالس: 

 02/00/0011 تاريخ تدوين / بازنگری:
 

 کار عملی  :  جلسهعنوان 

 بازدید از مراکز خدمات جامع سالمت )واحد سالمت دهان و دندان(:   جلسههدف کلی 

 

 :  اختصاصیاهداف 

 آشنایی با مراقبت ها  و فعالیت های واحد سالمت دهان و دندان در مراکز خدمات جامع سالمت

 ترکیبی        /   مجازی        /               حضوریروش آموزش :  

  امکانات آموزشی : 

 فعالیت آموزشی :   تکلیف          /          پروژه        /        تاالر گفتگو

 عنوان و نوع آزمون : 

  منبع درس :

 دقیقه    11مدت زمان:   )این قسمت صرفا جهت کالس های حضوری تکمیل گردد.(:    مقدمه 

 کلیات درس  

  بخش اول درس 

  پرسش و پاسخ و استراحت 

  بخش دوم درس 

 دقیقه  01مدت زمان :  

 دقیقه 01مدت زمان :   

 دقیقه 01مدت زمان:     

  دقیقه  01مدت زمان :   جمع بندی و نتیجه گیری 

 
 
 
 
 


