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  76-77 دٍم  ًيوسال     دّاى ٍ دًداىبْداضت هؼزفی درس 

 بْد اضت ػوَهیگزٍُ آهَسضی :       بْداضتداًطکدُ : 

 2پيَستِ تزم  بْداضت ػوَهیکارضٌاسی  رضتِ ٍ هقغغ تحصيلی :٭ بْداضت دّاى ٍ دًداى  ًام ٍ ضوارُ درس:٭

 بْداضت داًطکدُ هحل بزگشاری:٭ 10-12 ضٌبِ رٍس ٍ ساػت بزگشاری: ٭

 (ٍاحد ػولی 1ٍاحد ًظزی/ 1) ٍاحد 2تؼداد ٍ ًَع ٍاحد )ًظزی/ػولی( : ٭

 درٍس پيص ًياس:٭

 33334754  تلفي ٍ رٍسّای تواس:٭ دکتز الِْ تَسلی ًام هسٍَل درس: ٭

 Email :tavassoli.eb@gmail.comآدرس ٭ داًطکدُ بْداضت، گزٍُ بْداضت ػوَهی آدرس دفتز :٭

 

 ّدف کلی درس:٭

سالگی، سًاى باردار ٍ هادراى ضيزدُ ٍ اًجام بزخی خدهات هجاس در سهيٌِ بْداضت دّاى  14یی کاهل با ضزایظ بْداضت دّاى ٍ دًداى کَدکاى تا آضٌا

 ٍ دًداى ٍ آهَسش هسایل هْن آى بِ هادراى ٍ کَدکاى 

 آضٌایی داًطجَیاى با: اّداف اختصاصی درس:٭

 ٍ دائوی ٍ تفاٍت آى ّاٍ دًداى ّای ضيزی  ضٌاخت کلی دّاى -1

 تؼزیف بْداضت دّاى ٍ دًداى   -2

 اّويت بْداضت دّاى ٍ دًداى در پيطگيزی اس بيواری ّا-3

 ًقص تغذیِ در بْداضت دّاى ٍ دًداى -4

 ػَاهل هيکزٍبی داخل دّاى -5

 رٍش صحيح هسَاک سدى  ٍ ًخ دًداى کطيدى  -6

 هزاقبت ّای بْداضتی ضزٍری  -7
 

در صَرتی کِ هغالؼِ  -)ػٌَاى کتاب ، ًام ًَیسٌدُ ، سال ٍ هحل اًتطار، ًام ًاضز، ضوارُ فصَل یا صفحات هَرد ًظز در ایي درس درس هٌابغ اصلی٭

 ّوِ کتاب یا ّوِ هجلدات آى بِ ػٌَاى هٌبغ ضزٍری ًباضد(  

 کتاب جاهغ بْداضت ػوَهی

 

 ًحَُ ارسضيابی داًطجَ ٍ بارم هزبَط بِ ّز ارسضيابی :٭

 لف( در عَل دٍرُ)کَئيش، تکاليف،اهتحاى هياى تزم...(ا

 ٍ ضزکت در بحث ّای کالسی اًجام تکاليف ،ًوزُ کَیيش 2 بارم:

 ب( پایاى دٍرُ

  یاى تزماًوزُ اهتحاى پ  17 بارم:

 َر ٍ فؼاليت در کالسضًوزُ ح 1  سياست هسٍَل دٍرُ در هَرد بزخَرد با غيبت ٍ تاخيز داًطجَ در کالس درس:٭
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 79-79 دومنيمسال   دهان و دندانبهداشت  جدول زمان بندی ارائه برنامه درس

آمادگی الزم 

دانشجويان قبل از 

 شروع کالس

 رديف تاريخ ساعت عنوان مدرس

 دکتز تَسلی ...

 را تَضیح دّذ. PHCّذف اس اًجام هزاقثت تْذاضت دّاى ٍ دًذاى در  -

 ى را ًام تثزد . گزٍّْای ّذف در هزاقثت دّاى ٍ دًذا -

 تزًاهِ کطَری سالهت  دّاى ٍ دًذاى در دٍرُ اتتذایی را تیاى ًوایذ. -

طزح سالهت دّاى  ٍ دًذاى در کَدکاى تذٍ ٍرٍد تذٍ دتستاى ٍ هْذکَدکْا  -

 را تَضیح دّذ .

 سال را تَضیح دّذ. 2طزح هزاقثت دّاى ٍ دًذاى کَدکاى سیز  -

01-8  0 

هزٍری تز هطالة ٍ 

فعال در هطارکت 

 کالس

 دکتز تَسلی

 ًقص دّاى ، الیِ ّا ٍ سطَح دًذاى را تیاى کٌذ. -

 الیِ ّا ٍ سطَح هختلف دًذاى را ًام تثزد . -

 دٍرُ ّای دًذاًی را ضزح دّذ. -

 سهاى رٍیص ٍ تکویل دًذاى ضیزی ٍ دائوی را تَضیح دّذ. -

 تعذاد کل دًذاًْای ضیزی  ٍ دائوی را تیاى کٌذ. -  

 ذاًْای ضیزی دائوی را ًام تثزد.تفاٍت دً -

01-8  2 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 الیِ ّای هختلف دًذاى را تِ درستی تطخیص دّذ . 

 سطَح هختلف دًذاى را تِ درستی رٍی هاکت هطخص ًوایذ .

 جذٍل سهاى رٍیص دًذاًْای ضیزی را رسن ًوایذ .

 ائوی را رسن ًوایذ .جذٍل سهاى رٍیص  دًذاى ّای د

01-8  3 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 ٍظایف اصلی دًذاًْای ضیزی را تَضیح دّذ .  -

 سالگی را ضزح دّذ . 6اّویت دًذاى 

 ًحَُ ثثت ًوَدار دًذاًْای ضیزی ٍ دائوی را تَضیح دّذ 

 د .ٍسایل هَرد ًیاس تزای هعایٌِ دّاى ٍ دًذاى را ًام تثز

 ًحَُ هعایٌِ دّاى ٍ دًذاى را تَضیح دّیذ . -

01-8  4 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 پَسیذگی را تعزیف کٌذ .   -

 عَاهل پَسیذگی سا را ضزح دّذ .   -

 هحل ّای ضایع پَسیذگی را تیاى کٌذ .

 عالین پَسیذگی را ًام تثزد . -

 تَضیح دّذ .هزاحل پیطزفت پَسیذگی را  -

 ًحَُ تزخَرد تا تیوار هثتال تِ دًذاى درد را تَضیح دّذ  -

01-8  5 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 لثِ سالن را تعزیف کٌذ . -

 عالئن لثِ سالن را ًام تثزد .    - 

 علت تیواری لثِ را تیاى کٌذ .    -

 عَاهل هؤثز در پیطزفت تیواری لثِ را تیاى کٌذ . -

01-8  6 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 ّذف اصلی هسَاک سدى را تیاى کٌذ.

 ضزایط اًتخاب یک هسَاک خَب را تَضیح دّذ . 

 جزم گیزی ٍ تأثیز آى تز تْذاضت دًذاى  ٍ لثِ

01-8  7 

هزٍری تز هطالة ٍ 

عال در هطارکت ف
 دکتز تَسلی

 خصَصیات خویز دًذاى خَب را تَضیح دّذ .

 رٍش درست هسَاک سدى را تَضیح دّذ . 
01-8  8 
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 رٍش درست هسَاک سدى را رٍی هاکت ًطاى دّذ. کالس

  رٍش درست هسَاک سدى را آهَسش دّذ. 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 اى را ضزح دّذ.ًحَُ استفادُ صحیح اس ًخ دًذ

 ًکات قاتل تَجِ در استفادُ اس ًخ دًذاى را تَضیح دّذ .

 .فلَرایذ را تعزیف کٌذ

 ًقص ٍ ًحَُ تأثیز فلَرایذ تز رٍی دًذاًْا را تَضیح دّذ 

 رٍضْای هختلف استفادُ اس فلَرایذ را ًام تثزد .

 فلَرٍسیس را تعزیف کٌذ.

 َضیح دّذ ًحَُ استفادُ اس دّاى ضَیِ سذین فلَرایذ را ت

01-8  9 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 فیطَرسیالًت را تعزیف کٌذ .   

 تأثیز  تغذیِ تز رضذ ٍ هعذًی ضذى دًذاًْا را تَضیح دّذ 

عَاهلی کِ تاعث پَسیذگی سایی دًذاًْا در استفادُ اس هَادغذایی هی ضًَذ را 

 ًام تثزد .

 تا حفظ سالهت دًذاًْا را تیاى کٌذ.ًحَُ تغذیِ صحیح هتٌاسة 

01-8  01 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 تقسین تٌذی هزاقثتْای دّاى ٍ دًذاى سًاى تاردار را ًام تثزد .

 کٌتزل پَسیذگی دًذاى در دٍراى تارداری را تَضیح دّذ .

 کٌتزل تیواری لثِ در دٍراى تارداری را تَضیح دّذ .

ت هْن در سهیٌِ رعایت تْذاضت دّاى ٍ دًذاى در سهاى تارداری را ضزح ًکا

 دّذ .

ًکات هْن در سهیٌِ رعایت تْذاضت دّاى ٍ دًذاى در سهاى تارداری را تِ هادر 

 تاردار آهَسش دّذ .

01-8  00 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 عالئن رٍیص دًذاى را ًام تثزد .      

 حَُ تویش کزدى لثِ ٍ دًذاًْای ًَساد را ضزح دّذ .ً

 سٌذرم ضیطِ ضیز را تعزیف کٌذ .

 ًحَُ تأثیز قطزُ آّي تز رٍی دًذاًْای کَدکاى را تیاى کٌذ 

 سالِ را تَضیح دّذ . 2تا  0آهَسش ًحَُ هسَاک سدى تزای کَدکاى 

 دًذاًْای ًَسادی را تعزیف کٌذ .

 تَضیح دّذ . ضکاف کام ٍ لة ٍ طثقِ تٌذی آى را

 هَسش دّذ.آًحَُ هسَاک سدى کَدکاى، استفادُ اس قطزُ آى را تِ هادراى 

01-8  02 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 سالِ را تَضیح دّذ  3-5هزاقثت اس دّاى ٍ دًذاى کَدکاى 

 سالِ  را تَضیح دّذ . 3-5ًخ کطیذى کَدکاى  –ًحَُ هسَاک سدى 

سال آهَسضْای السم تِ ٍالذیي  3-5هزاقثت دّاى ٍ دًذاى کَدکاى در هَرد 

 کَدک را تذّذ .         

سالِ را تِ ٍالذیي کَدک،  5تا  3ًحَُ صحیح هسَاک سدى تزای کَدکاى 

        آهَسش  تذّذ . 

01-8  03 

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 دکتز تَسلی

 سال را تَضیح دّذ  00- 6هزاقثت دّاى ٍ دًذاى کَدکاى 

ًحَُ تکویل ضٌاسٌاهِ سالهت ) قسوت دّاى ٍ دًذاى ( کَدکاى را تَضیح 

 دّذ .

ّای السم  در سهیٌِ تْذاضت دّاى ٍ دًذاى راتِ ٍالذیي کَدک تَضیح  آهَسش

 دّذ .

01-8  04 

هزٍری تز هطالة ٍ   05  8-01 هَرد آى ّا تَضیح دّذ. عادات غلط کَدکاى را ًام تثزد ٍ در دکتز تَسلی
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هطارکت فعال در 

 کالس

 عَاهلی کِ تاعث هی ضَد تِ دًذاى ّا آسیة تزسذ را ًام تثزد .         

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 06  8-01 تاسدیذ اس هزاکش تْذاضتی درهاًی  دکتز تَسلی

هزٍری تز هطالة ٍ 

هطارکت فعال در 

 کالس

 07  8-01 تِ ٍ رفع اضکال داًطجَیاىهزٍری تز هطالة گذض دکتز تَسلی

 

  تاريخ امتحان پايان ترم:٭                                                     -تاريخ امتحان ميان ترم :                  

شود. حضور در کالس، مشارکت در فعالیت ها و بحث های کالسی مهم تلقی می

 


