
 
 

 دانشکده
 ترمی قالب نگارش طرح درس

 
 بهداشت عمومی 2دانشجویان ترم  مخاطبان:                                   بهداشت دهان و دندانعنوان درس :

ساعت پاسخگویی به            جلسه ای 17جلسه از یک واحد  17 :دادواحد:)یا سهم استاد از واحد(تع
 11:30تا 11ساعت  95-96ر هفته سال تحصیلی شنبه های ه دوسواالت فراگیر:

تا 10ساعت  95-96شنبه های هر هفته سال تحصیلی  دو )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(زمان ارائه درس:
 دکتر نرگس ضیایی، متخصص پریودنتولوژی مدرس:          12

 ندارد درس و پیش نیاز:

 
 هدف کلی درس :

 
 هدف(هداف کلی جلسات : )جهت هر جلسه یک ا

 کلیات و مفاهیم بهداشت -1
 انتقال بیماری و ایمنی -2
 انواع مطالعات  -3
 بیماریهای شایع دهان ودندان -4
 رویش دندانها -5
 اهمیت فلوراید در استحکام دندانها -6
 روش های کنترل پالک و رعایت بهداشت دهان و دندان  -7
 بیماریهای لثه و روشهای درمان آنها -8
 بیماریهای لثه و روشهای درمان آنها -9

 حظات دندانپزشکی در دوران بارداریمال -11
 بوی بد دهان -11
 خشکی دهان -12
 عادات دهانی) مکیدن انگشت، جویدن ناخن، بیرون آوردن زبان، دندان قروچه، یک طرفه جویدن( -13
 تاثیر بیماریهای پریودنتال بر شرایط سیستمیک -14
 تاثیر شرایط سیستمیک بر بیماریهای پریودنتال -15
 کار عملی در بخش -16
 کار عملی در بخش -17

 
 
 
 

 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:
 
 کلیات و مفاهیم بهداشت هدف کلی جلسه اول: 

 
 اهداف ویژه جلسه اول:

 
 :شدبادر پایان دانشجو قادر 

 بهداشت عمومی از دیدگاه سازمان بهداشت جهانی را تعریف کند 1-1
 ابعاد مختلف بهداشت را توضیح دهد 1-2
 بعد جسمی بهداشت را توضیح دهد 1-3
 روانی بهداشت را توضیح دهد بعد 1-4
 بعد معنوی بهداشت را توضیح دهد 1-5
 تعیین کننده های سالمت را نام ببرد 1-6
 میزان بروز را توضیح دهد 1-7
 میزان شیوع را توضیح دهد 1-8
 امید به زندگی را توضیح دهد 1-9
 شاخص سالیوان را شرح دهد1-10
 شاخص های ارزیابی کننده کیفیت زندگی را توضیح دهد1-11



 
 انتقال بیماری و ایمنی :دوملسه هدف کلی ج

 
 :دوماهداف ویژه جلسه             

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع آلودگی را شرح دهد. 2-1
 انواع راههای انتقال بیماری را شرح دهد. 2-2
 انواع ایمنی را شرح دهد 2-3
 انواع عفونت ها را توضیح دهد 2-4
 تعریف پاتوژن را شرح دهد 2-5
 یزوالسیون را توضیح دهدا 2-6
 بیماریاهای تک گیر را توضیح دهد 2-7
 اپیدمی را شرح دهد 2-8
 پاندمی را شرح دهد 2-9

 
 انواع مطالعات :سومهدف کلی جلسه 

 
 :سوماهداف ویژه جلسه             
 در پایان دانشجو قادر باشد           
 انواع مطالعات را توضیح دهد  3-1          

 مطالعات کلینیکی را شرح دهد 3-2          
 مطالعات پایلوت را توضیح دهد 3-3          
 مطالعات اپیدمیولوژیک را توضیح دهد 3-4          

 مطالعات نظام مند را توضیح دهید 3-5
 

 بیماریهای شایع دهان ودندان :چهارمهدف کلی جلسه          

 
 

  :چهارماهداف ویژه جلسه          
 

 ر پایان دانشجو قادر باشدد        

 عالیم دندان پوسیده را توضیح دهد 4-1      
 عالیم بیماریهای لثه را شرح دهد 4-2     
 علل پوسیدگی لثه را توضیح دهد 4-3     
 علل بیماریها ی لثه را توضیح دهد 4-4     
 برفک را توضیح دهد 4-5     

 انواع سرطانهای دهان را نام ببرد 4-6     
 دالیل ایجاد سرطان را توضیح دهد 4-7    
 
 

 رویش دندانها :پنجمهدف کلی جلسه      

 
 

  :پنجماهداف ویژه جلسه          
 

 در پایان دانشجو قادر باشد        
 زمان طبیعی برای شروع رویش دندانهای شیری را توضیح دهد.5-1    
 عالیم رویش دندانها را توضیح دهد 5-2    
 مان عالیم رویش دندان را ذکر کنددر 5-3    
 اهمیت دندانهای شیری را توضیح دهد 5-4    
 کاربرد فضا نگهدار را توضیح دهد 5-5    
 سن رویش اولین و آخرین دندان دایمی را توضیح دهد 5-6    
 علل اصلی عدم رویش دندانها ی شیری را توضیح دهد 5-7    

 



  

 
 فلوراید در استحکام دندانها اهمیت :ششمهدف کلی جلسه         

 
  :ششماهداف ویژه جلسه          

 
 در پایان دانشجو قادر باشد        

 منابع فلوراید را توضیح دهد 6-1
 مکانیسم عمل فلوراید در کاهش پوسیدگی را توضیح دهید 6-2
 زمان تجویز فلوراید اضافی را توضیح دهد 6-3
 یح دهدعوارض فلوراید بیش از حد را توض 6-4
 اندیکاسیون تجویز دهانشویه فلوراید را توضیح دهد 6-5
 مکانیسم کاهش پوسیدگی توسط ادامس های بدون قند را توضیح دهید 6-6
 
 

 روش های کنترل پالک و رعایت بهداشت دهان و دندان  :هفتمهدف کلی جلسه 
 :هفتماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 زدن را توضیح دهد سن شروع مسواک 7-1
 پالک میکروبی را توصیح دهد 7-2
 انواع مسواک ها را شرح دهد 7-3
 ویژگیهای یک مسواک خوب را توضیح دهد 7-4
 انواع روشهای مسواک زدن را توضیح دهد 7-5
 انواع وسایل تمیزکننده بین دندانی را نام ببرد 7-6
 دهداندیکاسیون هر یک از روشهای مسواک زدن را توضیح  7-7
 روش استفاده صحیح از نخ دندان را توضیح دهد 7-8
 
 
 

  بیماریهای لثه و روشهای درمان آنها :هشتمهدف کلی جلسه 
 :هشتماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 انواع بیماریهای لثه را نام ببرد 8-1
 ژنزیویت را توضیح دهد 8-2
 پریودنتیت را توضیح دهد 8-3
 اد بیماریهای لثه را توضیح دهدجعوامل ای 8-4
 

  بیماریهای لثه و روشهای درمان آنها :نهمهدف کلی جلسه 
 :نهماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 اندیکاسیون های جرمگیری را توضیح دهد 9-1
 روشهای درمان ژنژیویت را توضیح دهد 9-2
 روشهای درمان پریودنتیت را توضیح دهد 9-3
 
 
 
  مالحظات دندانپزشکی در دوران بارداری :دهمدف کلی جلسه ه

 :دهماهداف ویژه جلسه 

 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 



 

 مشکالت دهان و دندان در دوران بارداری را توضیح دهد 11-1
 تاثیر بارداری بر شرایط دهان و دندان را توضیح دهد 11-2
 ضیح دهدمالحظات دندانپزشکی دوران بارداری را تو 11-3
 نحوه مدیریت اورژانسهای دندانپزشکی دردوران بارداری را توضیح دهد 11-4
 
 

  بوی بد دهان :یازدهمهدف کلی جلسه 
 :یازدهماهداف ویژه جلسه 

 
  در پایان دانشجو قادر باشد

 بوی بد دهان را تعریف کند 11-1
 بد تنفس را تعریف کندبوی  11-2
 نام ببردعوامل ایجاد بوی بد تنفس را  11-3
 روش های درمان بوی بد دهان را ذکر کند 11-4
 بیماریهای سیستمیک ایجاد کننده بوی بد دهان را نام ببرد 11-5
 

  خشکی دهان :دوازدهمهدف کلی جلسه 
 :دوازدهماهداف ویژه جلسه 

 
  در پایان دانشجو قادر باشد

 تعرف خشکی دهان را بگوید 12-1
 ی دهان را نام ببردروش های ارزیابی میزان خشک 12-2
 بیماریهای ایجادکننده خشکی دهان را توضیح دهد 12-3
 روشهای درمان خشکی دهان را توضیح دهد 12-4
 

عادات دهانی) مکیدن انگشت، جویدن ناخن، بیرون آوردن زبان، دندان قروچه،  :سیزدهمهدف کلی جلسه 

 یک طرفه جویدن(
 

 :سیزدهماهداف ویژه جلسه 

 
  قادر باشد در پایان دانشجو

 عادات دهانی را توضیح دهد 13-1
 اسیب های ایجاد شده توسط عادات دهانی را توضیح دهد 13-2
 روش های مداخله ترک عادت مکیدن انگشت را نام ببرد 13-3
 تغییرات ایجاد شده در سیستم دهانی فکی به دلیل مکیدن انگشت را نام ببرد 13-4
 توضیح دهددندان قروچه را  13-5
 تفاوت براکسیسم و کلنچینگ را بگوید 13-6
 نایت گارد را توضیح دهد 13-7
 

 تاثیر بیماریهای پریودنتال بر شرایط سیستمیک :چهاردهمهدف کلی جلسه 
 

 :چهاردهماهداف ویژه جلسه 
  در پایان دانشجو قادر باشد

 تاثیر بیماریهای پریودنتال بر دیابت چگونه است 14-1
 یودنتال بر بارداری چگونه استتاثیر بیماریهای پر 14-2
 تاثیر بیماریهای پریودنتال بر پوسیدگی ها چگونه است 14-3
 تاثیر بیماریهای پریودنتال بر ناراحتی های تنفسی چگونه است 14-4
 

 
 

 تاثیر شرایط سیستمیک بر بیماریهای پریودنتال :پانزدهمهدف کلی جلسه 

 
 

 :پانزدهماهداف ویژه جلسه 



  قادر باشد در پایان دانشجو

 را توضیح دهد پریودنتال شرایطتاثیر دیابت بر  15-1
 تاثیر بارداری بر شرایط پریودنتال را توضیح دهد 15-2
 تاثیر بیماریهای ارثی بر بیماریهای پریودنتال را توضیح دهد 15-3
 
 

 کار عملی در بخش :شانزدهمهدف کلی جلسه 
 

 :شانزدهماهداف ویژه جلسه 
 قادر باشددر پایان دانشجو 

 بتواند دندان های پوسیده را تشخیص دهد 16-1
 بتواند روش صحیح مسواک زدن را اموزش دهد 16-2

  
 کار عملی در بخش :هفدهمهدف کلی جلسه 

 
 :هفدهماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بتواند بیماریهای لثه را تشخیص دهد 17-1
 
 
 
 
 

 2016پریودنتولوژی کارانزا  منابع:

 
 بحث گروهیسخنرانی و روش تدریس:

 پاورپوینت وسایل آموزشی :
 

 
 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

   /////////////////////////// //////////////////////// 

آزمون میان 
 ترم 

 تستی
 تشریحی

 11تا  11 22/9/95 21%

آزمون پایان 
 ترم

 تستی
 تشریحی

 4تا  2 29/11/95 61%

حضور فعال در 
 کالس

ارایه 
 سخنرانی

21%   

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 حضور به موقع در کالس -1
 ارایه سخنرانی  -2

 

 
 
 
 

نام و امضای مدیر گروه:           نام و امضای             دکتر نرگس ضیایینام و امضای مدرس: 

 کدهدانش EDOمسئول

 تاریخ تحویل:                          تاریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :



 



 ...............جدول زمانبندی درس                           

 12تا  10دوشنبه ها ساعت  روز و ساعت جلسه :                                    

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ جلسه

1 5/7/95 

 

 کلیات و مفاهیم بهداشت -1
 

 دکتر نرگس ضیایی

2 12/7 /95 
 

 انتقال بیماری و ایمنی

 
 دکتر نرگس ضیایی

3 19/7/95 

 

 انواع مطالعات 

 
 دکتر نرگس ضیایی

4 26/7/95 

 

 بیماریهای شایع دهان ودندان

 
 دکتر نرگس ضیایی

5 3/8/95 
 

 رویش دندانها

 
 دکتر نرگس ضیایی

6 10/8/95 

 

 اهمیت فلوراید در استحکام دندانها

 
 دکتر نرگس ضیایی

7 17/8/95 

 

روش های کنترل پالک و رعایت بهداشت 
 دهان و دندان 

 

 دکتر نرگس ضیایی

8 24/8/95 

 

 بیماریهای لثه و روشهای درمان آنها

 
 دکتر نرگس ضیایی

9 1/9/95 
 

 مان آنهابیماریهای لثه و روشهای در

 
 دکتر نرگس ضیایی

10 15/9/95 

 

 بوی بد دهان

 
 دکتر نرگس ضیایی

11 22/9/95 

 

 خشکی دهان

 
 دکتر نرگس ضیایی

12 29/9/95 
 

عادات دهانی) مکیدن انگشت، جویدن ناخن، 
بیرون آوردن زبان، دندان قروچه، یک طرفه 

 جویدن(

 

 دکتر نرگس ضیایی

13 6/10/95 
 

نتال بر شرایط تاثیر بیماریهای پریود
 سیستمیک

 

 دکتر نرگس ضیایی

14 13/10/95 

 

تاثیر شرایط سیستمیک بر بیماریهای 
 پریودنتال

 

 دکتر نرگس ضیایی

15 

 

 مالحظات دندانپزشکی در دوران بارداری 20/10/95

 
 دکتر نرگس ضیایی

16 27/10/95 
 

 کار عملی در بخش

 
 دکتر نرگس ضیایی

 دکتر نرگس ضیایی کار عملی در بخش 4/11/95 17



  

 


