
 
 دندانپزشکی دانشکده  

  طرح درس

 
  دندانپزشکیارگونومی                                  عنوان درس :  

                               25/0تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد(  
 دکتر شمسی مدرس:                                 8 - 9شنبه زمان ارائه درس: 

 ز:درس و پیش نیا

 
 هدف کلی درس :

 
 هداف کلی جلسات : ا

 دندانپزشکیآشنایی دانشجو با سالمت فیزیکی و اختالل آن در  -1
از جمله کمردرد، گردن درد و گرفتگی  دندانپزشکیآشنایی دانشجو با مشکالت شایع دستگاه حرکتی در  -2

 عضالت
 تگاه حرکتیآشنایی دانشجو با بهداشت فیزیکی و روشهای پیشگیری از بروز مشکالت دس -3
 آشنایی دانشجو با تکنیکهای کاهش فشار غلط بر بدن  -4

 
  اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه

 
 دندانپزشکیسالمت فیزیکی و اختالل آن در آشنایی دانشجو با  هدف کلی جلسه اول:

 اهداف ویژه جلسه اول:
 در پایان دانشجو قادر باشد

 نماید.را بیان سالمت فیزیکی و جنبه های آن  -1-1
 علت مخاطرات  سالمت فیزیکی در دندانپزشکی را بیان نماید. -1-2
 

از جمله کمردرد، گردن درد  دندانپزشکیمشکالت شایع دستگاه حرکتی در آشنایی دانشجو با  :دومهدف کلی جلسه 
 و گرفتگی عضالت
  :دوماهداف ویژه جلسه 

 در پایان دانشجو قادر باشد

ت شایع دستگاه حرکتی در دندانپزشکی از جمله کمردرد، گردن درد و گرفتگی و مکانیسم ایجاد مشکال علل  -1-2
 را بیان نمایدعضالت 

اقدامات درمانی مشکالت شایع دستگاه حرکتی در دندانپزشکی از جمله کمردرد، گردن درد و گرفتگی    -2-2
 را بیان کند.عضالت 

 
 روشهای پیشگیری از بروز مشکالت دستگاه حرکتیبهداشت فیزیکی و آشنایی دانشجو با  :سومهدف کلی جلسه 

 :سوماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 دهد.توضیح  رادر دندانپزشکی ط به بهداشت فیزیکی نکات فنی مربو -1-3
 را توضیح دهد. بهداشت فیزیکی بر پیشگیری از بروز مشکالت دستگاه حرکتی تاثیر رعایت اصول  -2-3

 
 تکنیکهای کاهش فشار غلط بر بدنآشنایی دانشجو با  :ارمچههدف کلی جلسه 

 :چهارماهداف ویژه جلسه 
 در پایان دانشجو قادر باشد

 را توضیح دهد. تکنیکهایی که رعایت آنها فشار را بر اندامها کاهش میدهند -4 -1
 را بیان کند.  کارهای غلطی که عدم انجام آنها فشار وارد بر بدن را کاهش میدهد -4 -2
3-  

 فیزیوتراپیتخصصی رفرانسهای  ع:مناب
 

 بروز  سخنرانی روش تدریس:

 
 اسالید وسایل آموزشی :

 
 



 سنجش و ارزشیابی 

سهم از نمره کل)بر حسب  روش       آزمون
 درصد(

 ساعت تاریخ 

 //////////////////////// ///////////////////////////   کوئیز

آزمون میان 
 ترم 

    

آزمون پایان 
 ترم

    

حضور فعال در 
 کالس

    

 
 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:

 
 

 منظم در کالس حاضر شده و در بحثها مشارکت کند.به صورت 
 

 دانشکده: EDOنام و امضای مدرس:             نام و امضای مدیر گروه:                نام و امضای مسئول

 ریخ ارسال:                                   تاریخ ارسال :تاریخ تحویل:                          تا

 



 


