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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی بوشهر

 معاونت آموزشی 

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش 

 

  سالمت دهان و جامعه  درس )ترکیبی/مجازی( دوره طرح  فرم

 اطالعات مربوط به واحد درسی 

 پیش نیاز  درس کد عنوان کامل درس
 تعداد کل واحد 

 نیمسال تحصیلی  دورهزمان خاتمه  دورهزمان شروع 
 عملی  نظری

سالمت دهان و  

  جامعه
 1399-1400اول  دیماه  16 شهریور 25 - واحد 2 ندارد 2791

 

 

 اطالعات مربوط به استاد)اساتید( 
نام و نام خانوادگی استاد مسئول و 

 درس   استاد)اساتید( همکار
آخرین مدرک  و  

 رشته تحصیلی
 رتبه

 دانشگاهی 
 پست الکترونیک  گروه آموزشی

 دکتر کامران میرزایی  استاد مسئول
متخصص پزشکی  

 اجتماعی 
 Kamran.mirzaei@gmail.com پزشکی اجتماعی  دانشیار 

استاد )اساتید(  
 همکار 

1-    
 

2-    

3-      
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 اطالعات مربوط به فراگیران
 تعداد تحصیلی ترم  مقطع تحصیلی رشته تحصیلی

  سوم   دکترا دانشجوی دندانپزشکی 

 

 

 

اطالعات مربوط به نحوه  

 کالس جلسات برگزاری 

 ) لینک کالس (  محل تشکیل  برگزاری ساعت تاریخ و   تعداد کالس جلسات 

 حضوری
- 1- 

2-- 

3- 

 

 *غیر حضوری همزمان

 شهریور 18 -1 جلسه  5

 مهر 15 -2

 آبان  6-3

 آذر  18-4

 دی   16-5

 

1http://oc.bpums.ac.ir/behdandan 
2http://oc.bpums.ac.ir/behdandan 
3http://oc.bpums.ac.ir/behdandan 
4http://oc.bpums.ac.ir/behdandan 
5http://oc.bpums.ac.ir/behdandan 

 

 **غیر حضوری غیر همزمان

 شهریور 25 -1 جلسه   13

 مهر 1 -2

 مهر 8-3

 مهر  22-4

 مهر  29-5

 آبان  13-6

 

 

 

 سامانه نوید  

http://oc.bpums.ac.ir/behdandan1
http://oc.bpums.ac.ir/behdandan2
http://oc.bpums.ac.ir/behdandan3
http://oc.bpums.ac.ir/behdandan4
http://oc.bpums.ac.ir/behdandan5
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 آبان  20-7

 آبان  27-8

 آذر  4-9

 آذر  11-10

 آذر  25-11

 دی  2-12

 دی  9-13

 
 همزمان در فضای مجازی حضور دارند : جلسات آنالین که دانشجو و مدرس بصورت *

 ، لینک و .... CDپوینت، پادکست ، پاورمولتی مدیا ، در اختیار قرار دادن محتوا در قالب  یا جلسات آفالین  بصورت: **

 

 

 

 دوره  کلیاطالعات مربوط به شرح درس، هدف 

 شرح درس

 

، پیشگیری از بیماریهای   سالمت نظام عملکرد و ساختار و سالمت ارتقاء  عمومی ،مفاهیم اولیه  سالمت  با دانشجویان هدف از این درس ، آشنایی

اه آنان  واگیر و غیر واگیر ، کلیات بهداشت عمومی ، آشنایی با رشته دندانپزشکی و نیازهای آموزشی آن ، شرح وظایف نیروهای سالمت دندان و جایگ

    سالمت می باشد  نظام  عملکرد و ساختار در
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 کلی هدف 

   هدف کلی از ارائه این دوره آشنایی دانشجویان و افزایش آگاهی ایشان نسبت به مفاهیم ذیل می باشد:

 سالمت  طیف عمومی بهداشت در فعالیت دامنه عمومی بهداشت مفاهیم و تعاریف کلیات، -1

 اولیه  بهداشتی مراقبتهای در اساسی عوامل -2

 اصطالحات متداول در بهداشت عمومی -3

 پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر   -4

 المللی  بین سازمانهای و جهان بهداشتی خدمات عرضه نظامهای -5

 شاخص های مهم نظام سالمت -6

 کشور  درمانی بهداشتی شبکه  در خدمت ارائه مختلف سطوح -7

 آشنایی با رشته دندانپزشکی و نیازهای آموزشی   -8

 سالمت و بهداشت دهان    -9
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 ارزشیابی دوره اطالعات 
 □((  summative evaluation پایانی  ارزشیابی        * formative evaluation)   تکوینی ارزشیابیمراحل ارزشیابی                  

 نهاییدرصد از نمره 5فعالیت دانشجو 

 درصد از نمره نهایی 5 حضور و غیاب 

 درصد از نمره نهایی  20 امتحان میان ترم.

 درصد از نمره نهایی  15کوئیزهای انجام شده

 رصد از نمره نهایی د 45امتحان پایان ترم

 درصد از نمره نهایی  10تکالیف دوره

 ........ درصد از نمره نهایی ................................................تکلیف  نهایی درس

 

 ........................... سایر ........     *جور کردنی              □صحیح و غلط           *چند گزینه ای                 □تشریحی             □نوع امتحان میان ترم:       شفاهی 

 ........................ سایر ........     جور کردنی*               □صحیح و غلط  چند گزینه ای   *                        □تشریحی             □نوع امتحان پایان ترم:       شفاهی 

 

 

 

 

 دوره  های  آزمون  به  مربوط  اطالعات 

 پایان دوره  های میان دوره و  آزمون طول دوره )کوئیزهای(آزمون های
 ) لینک (  مکان نحوه برگزاری ساعت  تاریخ  نحوه برگزاری ساعت  تاریخ  موضوع  تعداد

تاریخ و ساعت    • آنالین  ظهر   12.30 مهر 22 بروز و شیوع   

آزمون میان دوره  توافقی  

 )اوایل آذرماه ( 

تاریخ و ساعت   •

آزمون نهایی دوره از سوی  

متعاقبا اعالم   آزمون آنالین  

 آنالین  ظهر  12.30 آبان   20 سیر طبیعی بیماری  خواهد شد  

 آنالین  ظهر  12.30 آبان  27 سطوح پیشگیری

 آنالین  ظهر  12.30 آذر  25 حساسیت و ویژگی  
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آموزش دانشکده اعالم      

 خواهد شد  

 

 

 لیف دوره اتک

 شیوه ارسال  درصد نمره اختصاص داده شده  تاریخ تحویل نهایی  موضوع 
محاسبه حساسیت ، ویژگی و ارزش  

اخباری مثبت و مفی یک آزمون 

 غربالگری فرضی  

 ایمیل    درصد نمره کل   10 روز پس از اعالم تکلیف   10حداکثر 

 

 

 منابع درس 

 کمکی  اصلی

و   -1 دهان  ،سالمت  اجتماعی     حسین  محمد  دکتر  دندانپزشکی 

 خوشنویسان ، آخرین چاپ 

2-   ، شادپور  کامل  دکتر   ، ایران  در  بهداشتی  اولیه  های  مراقبت  شبکه 

آخرین    ( کشور  درمانی  بهداشتی  های  شبکه  گسترش  انتشارات 

 ویرایش( 

انتشارات   -3  ، رودی  پیله  سیروس  دکتر   ، شهرستان  بهداشت  سیمای 

 بهداشتی درمانی کشور) آخرین ویرایش(گسترش شبکه های 

بهداشت عمومی ، شورای نویسندگان ، وزارت بهداشت ، درمان و آموزش   -1

 ) آخرین ویرایش(  پزشکی 
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 انتظارات از دانشجو 
 دانشجو حضور فعتال در کالس های آنالین داشته باشد   -1

 آفالین( مطالب را مطالعه نماید روز از زمان بارگزاری جلسات  4در بازه زمانی مناسب ) حداکثر   -2

 تکالیف مشخص شده دروس را بموقع  انجام و ارسال نماید  -3

 در کوئیز های برگزار شده حضور یابد   -4

 در ساعات اعالم شده رفع اشکاالت درسی حضور فعال داشته باشد  -5

 

 

 جلسات درس 

 

 و دوم  جلسه اول *

 نام مدرس: دکتر کامران میرزایی

   بیماری سالمت وعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی:  

 دانشجو باید بتواند :          -

 مفهوم سالمت و بیماری را بیان کند   ✓

 دیدگاه های رایج درخصوص مفهوم سالمت را بیان نماید    ✓

 تعریف سالمت از دیدگاه سازمان جهانی بهداشت را بیان نماید   ✓
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 ابعاد مختلف سالمتی را تشریح نماید   ✓

 مدل ها و الگوهای مختلف سالمت را بشناسد و آنها را تشریح کند  ✓

 مدل های مختلف سالمت را با یکدیگر مقایسه و نقاط قوت و ضعف هر مدل را بیان کند   ✓

 سالمت و بیماری را بشناسد و تحلیل نماید مد لهای کاربردی برای ارتباط   ✓

 ویژگی ها و خصوصیات و نقاط قوت و ضعف هریک ازمد لهای کاربردی برای ارتباط سالمت و بیماری را بیان نماید    ✓

 بشناسد و با عملکرد و نوع فعالیت های آن آشنا و کاربرد هریک را بیان کند  را  رویکردها در ارتقای سالمت  ✓

 را تشریح نماید و طیف سالمتی متی ابعاد مختلف سال  ✓

 مدل ها و الگوهای مختلف سالمت را بشناسد و آنها را تشریح کند  ✓

 را توضیح دهد عوامل موثر بر سالمتی  ✓

 های متداول سالمتی جامعه آشنا باشد   با شاخص ✓

 با مفهوم امید زندگی و عوامل موثر بر آن آشنا باشد   ✓

 ر برآن را توضیح دهد  مفهوم کیفیت زندگی را بیان و عوامل موث ✓

✓     

          

 روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  
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 آفالین  روش آموزشی: 

 

 

 سوم و چهارم  لسه  ج *

 نام مدرس: دکتر کامران میرزایی

 عنوان مبحث: مفهوم بروز و شیوع و نحوی محاسبه شاخص های سالمت    

 اهداف اختصاصی: 

 : دانشجو باید بتواند

 با مفاهیم مهم اندازه گیری شاخص های بیماری و سالمت آشنا باشد  ✓

 شاخص های بروز و شیوع را بشناسد و آنها را محاسبه نماید  ✓

 با شاخص های مهم سالمت آشنا بوده و آنها را محاسبه نماید   ✓

  

 روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  

 آفالین   روش آموزشی:
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 پنجم و ششم  *جلسه 

 نام مدرس: دکتر کامران میرزایی

 عنوان مبحث: پیشگیری و کنترل بیماریهای واگیر و غیر واگیر 

 اهداف اختصاصی: 

 : دانشجو باید بتواند

 سیر طبیعی بیماری هارا تشریح کند  ✓

 مراحل مختلف سیر طبیعی یک بیماری را توضیح دهد  ✓

 بیماریها آشنا بوده و نمونه هایی از عوامل خطر قابل تغییر و غیر قابل تغییر را بیان نماید   Risk Factor   با مفهوم عوامل خطر ✓

 با مفهوم پیشگیری و سطوح مختلف آن آشنا باشد  ✓

 فعالیت های پیشگیرانه را تشریح و شناسایی نماید   ✓

 مداخالت پیشگیرانه در بروز بیماریهارا طراحی و بکار گیرد   ✓

 

 روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  

 .انالین و آفالین روش آموزشی: 

 لب تاپ،ویدئو پروژکتور، تابلو وایت بوردوسیله کمک آموزشی:  
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 هفتم و هشتم  جلسه 

 نام مدرس: دکتر کامران میرزایی

   غرباگری عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 : دانشجو باید بتواند

 اصول غربالگری را بیان نماید   ✓

 با اهداف آزمون های غربالگری بیماری ها آشنا باشد   ✓

 بیان نماید   خصوصیات آنها را  آشنا بوده و  روایی ، پایایی و بازده آزمون های غربالگری با مفهوم  ✓

   انها را محاسبه نماید  آشنا بوده و  حساسیت ، ویژگی و ارزش اخباری آزمون های غربالگری با مفهوم  ✓

 با ویژگی های آزمون های غربالگری بیماری ها آشنا باشد   ✓

 

 روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  

 .انالین و آفالین روش آموزشی: 

 

 و یازدهم  نهم و دهم جلسه 

 نام مدرس: دکتر کامران میرزایی
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 عنوان مبحث: اصطالحات متداول در بهداشت عمومی

   اهداف اختصاصی:

 دانشجو باید بتواند :

 واژه ها و اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی و سالمت را شرح دهد ✓

 واژه ها و اصطالحات رایج در اپیدمیولوژی و سالمت را بکار ببرد ✓

 

 روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  

 

 

 و سیزدهم دوازدهم جلسه 

 نام مدرس: دکتر کامران میرزایی

      PHCآشنایی با اصول مراقبت های اولیه بهداشتی عنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 : دانشجو باید بتواند

 آشنا باشد    PHCتاریخچه شکل گیری اصول مراقبت های اولیه بهداشتی با  ✓
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 را درک و بیان نماید   زیربنای سیاست “ بهداشت  برای همه”اصول  ✓

 را بیان نماید  هاو مشخصات آن آشناپایش و ارزشیابی بهداشت برای همه در کشورها اولیه  های جهانی شاخصبا  ✓

 را بیان و تشریح نماید   های بهداشتی اولیهاصول مراقبت ✓

 آشنا و آنها را تشریح نماید   های بهداشتی اولیهاجزای مراقبتبا  ✓

 آشنا و برای هریک مثال هایی بزند   های بهداشتیسطوح مراقبتبا  ✓

 

 □روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  

 . آفالینروش آموزشی: 

 

 

 :  چهاردهمجلسه 

 مدرس: دکتر کامران میرزایینام 

 سازمان های فرا ملّی در توسعه سالمتعنوان مبحث: 

 اهداف اختصاصی: 

 : دانشجو باید بتواند

 را تشریح نماید  نقش سازمان های فرا ملّی در توسعه سالمت ✓
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 سازمان ها و صندوق هایی موثر در توسعه سالمت را نام برده و حیطه فعالیت آنان را تشریح نماید   ✓

 ( را بیان نماید  WHOمهمترین مسئولیت های سازمان جهانی بهداشت ) ✓

 

 □روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  

 . آفالینروش آموزشی: 

 

 

 پانزدهم جلسه 

 نام مدرس: دکتر کامران میرزایی

 عنوان مبحث: سیستم سالمت کشورو ساختار نیروی انسانی آن     

 اهداف اختصاصی: 

 : دانشجو باید بتواند

 با نظام شبکه بهداشت و درمان کشور آشنا باشد   ✓

   نماید  تشریح  را آنان های فعالیت  و بوده  آشنا کشور  درمان و بهداشت شبکه  نظام در درمانی –باسطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتی   ✓

 ساختار سازمانی شبکه بهداشت و درمان کشور را تشریح و مشخصات آن را بیان نماید  ✓
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نمونه هایی از فعالیت های   با فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، پایگاه های بهداشت و خانه های بهداشت و واحدهای زیر مجموعه آنها آشنا بوده و ✓

 این واحدها را نام ببرد  

  

 □روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  

 . نالینآروش آموزشی: 

 

   شانزدهم جلسه 

 نام مدرس: دکتر کامران میرزایی

 عنوان مبحث: سیستم سالمت کشورو ساختار نیروی انسانی آن     

 اهداف اختصاصی: 

 : دانشجو باید بتواند

 با نظام شبکه بهداشت و درمان کشور آشنا باشد   ✓

   نماید  تشریح  را آنان های فعالیت  و بوده  آشنا کشور  درمان و بهداشت شبکه  نظام در درمانی –باسطوح مختلف ارائه خدمات بهداشتی   ✓

 ساختار سازمانی شبکه بهداشت و درمان کشور را تشریح و مشخصات آن را بیان نماید  ✓

نمونه هایی از فعالیت های   با فعالیت های مراکز بهداشتی درمانی شهری و روستایی ، پایگاه های بهداشت و خانه های بهداشت و واحدهای زیر مجموعه آنها آشنا بوده و ✓

 این واحدها را نام ببرد  
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 □روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  

 . آنالینروش آموزشی: 

 

 هفدهم  جلسه 

 نام مدرس: دکتر کامران میرزایی

 عنوان مبحث: سالمت و بهداشت دهان و دندان      

 اهداف اختصاصی: 

 : دانشجو باید بتواند

 با روند شکل گیری برنامه های بهداشت دهان و دندان آشنا باشد   ✓

 استراتژیهای برنامه های بهداشت دهان ودندان در نظام شبکه سالمت کشور را تشریح نماید  ✓

 بهداشت دهان ودندان آشنا بوده و آنها را محاسبه نماید شاخص های اپیدمیولوژیک  برنامه های  ✓

 با خصوصیات طرح ادغام بهداشت دهان و دندان در سیستم شبکه آشنا بوده و اصول و اهداف آن را بیان نماید   ✓

 روانی حرکتی                 □عاطفی             حیطه :   شناختی  

 . آفالین روش آموزشی: 
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