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هدف كلی:
افزایش آگاهی،تغییر نگرش وارتقاعملکرددانش آموختگان در رابطه با اصول نامین،حفظ،ارتقا،پیشگیری ازبیماریهای دهان ودندان و
بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق فعالیتهای اجتماعی و اخرین شواهد علمی معتبر موجود
اهداف ويژه :آشنایی با اصول نامین،حفظ،ارتقا،پیشگیری ازبیماریهای دهان ودندان و بهبود کیفیت زندگی مردم از طریق فعالیتهای
اجتماعی و اخرین شواهد علمی معتبر موجود میباشد
دانشجويان پس از طی دوره دوره بايد بتوانند:
دانشجو اصول دندانپزشکی مبتنی برشواهد(نحوهsearchوتقسیم بندی مقاالت کاربرد EBDدر پاسخگويی به
مسايل کلینیکی) را شرح دهد
دانشجو رسانه های آموزشی جهت گروه های هدف را تهیه کند.
دانشجو کالیبراسیون و نحوه ثبت اطالعات مربوط به شاخص های مهم ارزيابی سالمت دهان(پوسیدگی-بیماری
پريودنتال-مال اکلوژن)پیش از فاز نیاز سنجی را انجام دهد.
دانشجو نیاز سنجی در جامعه هدف را انجام دهد.
دانشجو اموزش بهداشت در جامعه هدف را انجام دهد.
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وظايف و تکاليف دانشجو:
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