
REFUGIUM Manual Mundgesundheit /   بهداشت دهان -کتابچه راهنما (Dari/Farsi) 

REFUGIUM – Flucht und Gesundheit Information und Multiplikation, Department Gesundheitswissenschaften, HAW Hamburg. www.refugium.agency 

Kontakt: Refugium_Info@haw-hamburg.de 

 

 اهداف محتويات روش انجام لوازم مورد نياز
 زمان

 )دقيقه(
 نوار چسب کاغذی قلم،

 
 )نوار چسب کاغذی، قلم(شرکت کنندگان نام خود را روی برچسب بنويسند  

 ورود
 

 سوال و جواب 
گرفتن اطالعات 

درباره کنندگان شرکت
نحوه نگرش آنها به 

 بهداشت دهان و دندان

 )نام، سن، مليت ( دهندگان آموزش
 های آنها درباره بهداشت دهانو دانسته) نام، سن، مليت ( کنندگان شرکت

 مد گويیخوش آ
 معرفی شرکت کنندگان

خوش آمدگويی و معرفی شرکت کنندگان 
 و برگزارکنندگان
 شناختن يکديگر

 کارگاه آموزشیتوضيح دادن هدف 

10 

تصاوير پالک دندان، 
 های لثهپوسيدگی و بيماری
 پوستر يا بروشور

 فعاليت
 و بحث و گفتگو
 دادن اطالعات

 های لثه چيست؟پالک دندان، پوسيدگی و بيماری  آيند؟آنها چگونه به وجود می 

 شوند؟ها مربوط میآيا آنها به ايجاد بيماری  پاسخ داده شود با استفاده از تصاوير به سواالت. 

درباره بهداشت دهان و  اطالعات
 دندان

10 

 خميردندان
 مسواک

 نخ دندان
 ليوان آب

 نمک
 محلول دهانشويه

 برنج
 نخودفرنگی

 تمرين
 ارائه مطالب

بحث و گفتگو درباره 
کاربرد هرکدام از 

 لوازم

 .کنندها را انتخاب کنندگان از ميان لوازم بهداشتی موجود بعضیتعدادی از شرکت
 :سواالت
 توان کرد و ربط آنها با يکديگر چيست؟با اين وسايل چکاری می -

 توان استفاده کرد؟از هرکدام از آنها چگونه می -

دهندگان چگونه استفاده درست از آنها را اعضای گروه تالش کنند تا متوجه شوند آموزش
 .دهندنشان می

 نمايش نتايج

لوازم مورد نياز ها درباره دانسته
 10 برای بهداشت دهان و دندان

مدل دهان، خميردندان، مسواک، 
ليوان پالستيکی، آب، نخ دندان، آينه 

 دستی

 ارائه مطالب
 تمرين

 

 هايمان را مسواک بزنيم؟ چگونه از نخ دندان استفاده کنيم؟چگونه دندان
 .دهيم قبل از مسواک زدن و نخ دندان کشيدن ابتدا بر روی مدل نحوه انجام کار را نشان

 .های خود نگاه کنيدپس از مسواک زدن در آينه به دندان: نمايش نتايج

 هايمانمسواک زدن دندان
 20 نخ دندان کشيدن

 دادن اطالعات  پوستر و بروشور
 بحث و گفتگو

 به چه دليلی نياز دارم که مراقب بهداشت دهان و دندان خود باشم؟
 5 بهداشت دهان و دندان در آلمان دهان و دندانهای دادن اطالعات درباره درمان بيماری

 دادن اطالعات  پوستر و بروشور
 بحث و گفتگو

  بدون به اشتراک گذاری با ديگران/ ماه يکبار  3تعويض مسواک هر 

  خوردن يا آشاميدن چه چيزهايی 

 نکشيدن سيگار و داليل آن 
 5 روش زندگی سالم

 سرگرم کننده بود؟آيا : شنيدن بازخوردها يدن بازخوردهاشن 
 توضيح دادن بروشور 

 بار در روز مسواک بزنيد 3های خود را دندان. 
  پزشک مراجعه کنيدماه يکبار به دندان 6هر. 

 10 نتايج

  خداحافظی تشکر کردن از اعضای گروه و خداحافظی  
 


