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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی گلستان  

 پزشکی علوم مرکز مطالعات و توسعه آموزش

  course planترمی  دوره  طرح 

                                 بیماری های دهان، فک و صورت*گروه آموزشی:                                                           : دندانپزشکیدانشکده* 

 98-99 :* نیمسال تحصیلی

                                                    سالمند شناسی     عنوان درس: *

                   413408 کد درس:* 

                                                               ، دکترای حرفه ایعمومی مقطع : *

                                         نپزشکیدندا رشته تحصیلی : * 

                                             : مجازیزمان برگزاری *

 دانشکده دندانپزشکی: برگزاری محل* 

                                                      :  یک واحد تعداد واحد* 

                                           واحد کارگاهی 5/0واحد نظری و  5/0نوع واحد: * 

                                  جلسه مجازی 6  تعداد جلسات:  * 

 - تعداد فراگیران:*

                     -پیش نیاز یا هم نیاز: *

                                         ، دکتر مینا پاک خصالییدکتر هاله ذکامدرسین: نام 

                                        دکتر هاله ذکایی مسوول درس: نام 

  15-16روزهای یکشنبه روزهای تماس با مسئول درس:  

                                               اتاق کنفرانس-بخش بیماری های دهان دانشکده دندانپزشکی  آدرس دفتر: 

 09123482387 تلفن:  

 haleh.zokaee@gmail.com :پست الکترونیک

 : هدف کلی درس

آشنایی دانشجویان با کلیات سالمند شناسی، تغذیهه در سهالمندان، تغییهرات فیزیولهو یکی سهالمندی، مشهکنت روانهی در        

المندان و سهندروم ههای   سالمندان و نحوه ارتباط با سالمند، فارماکولو ی در سالمندان، تغییرات سیستم دهان و دنهدان در سه  

 شایع سالمندی، اصول سنمت دهان در سالمند شناسی، برنامه های ارتقا سنمت سالمند و برنامه پیشگیری  

 

 اهداف اختصاصی:

 از فراگیران انتظار می رود در پایان دوره قادر باشند:

 سالمندی را تعریف کرده و طبقه بندی آن را نام ببرند. 

 دنا در هر ارگان و دستگاه بدن شرح داده و پاتوفیزیولو ی های مرتبط را تشریح کنتغییرات فیزیولو یک ر. 

 .عوامل موثر بر تغذیه بیمار سالمند را مورد بررسی قرارداده و تاثیر سالمندی بر روی تغذیه و بالعکس را تشریح کند 

 .تغییرات فیزیولو یک در سیستم دندانی )مینا، عاج، پالپ( را ذکر کنند 

 .برخورد با بیمار سالمند را یاد بگیرد و در مواجهه با این بیماران توانمندی خود را به کار گیرد 

 .با ابزار و روش های مناسب ارزیابی صحیحی از سنمت دهان سالمند به عمل آورد 

 ان آنان تهیه و اجرا بتواند بر اساس ارزیابی به عمل آمده از سنمت دهان سالمندان برنامه مناسبی برای ارتقا سنمت ده

 کند.

 بهر ایهن   تاثیرگهذار   مثبت فارماکولو ی در سالمندی را تشریح کرده و نحوه مدیریت عوارض این داروها و سیستم های

 عوارض را تشریح کند.
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 جنبه های اجتماعی سالمندی را تشریح کند و عوامل تاثیر گذار بر روی آن را توضیح دهد 

 دا کرده و ارتباط موثری  با سالمند برقرار کندبه مساله بهداشت روان اشراف پی 

 برنامه های ارتقا سنمت سالمندان را تشریح کند 

 سندروم ها و بیماری های شایع سالمندی را نام برده و توضیح دهد 

 

 نحوه ارزشیابی دانشجو:

 نمره امتحان پایان ترم( 12نمره ترجمه و  8) نمره 20پایان ترم  :

 آزمون:شیوه ج( 

 تستی /مجازی :ترم  پایان

 وظایف و تکالیف دانشجو:

 تحویل به موقع  تکالیف ترجمه

 -  تاریخ امتحان پایان ترم: *

 

 :یمنابع اصل

 26فصل  2013کتاب بیماری دهان برکت 

 روانشناسی سالمندی آخرین ویرایش

 درسنامه سنمت دهان در سالمندان

 

 

 

 یجدول زمان بندی برنامه درس

 تاریخ ردیف

 

 تساع

 

 ارائه درس شیوه رئوس مطالب

فعالیتهای 

یادگیری 

 دانشجو

وسایل کمک 

 آموزشی

 مجازی مجازی 1
 کلیات سالمند شناسی

 

 مجازی

 

- 

ویدیو از 

 پاورپوینت

آشنایی دانشجویان با مسایل مرتبط  " مجازی 2

 با تغذیه در سالمندان

 

 مجازی

             

           - 

از  ویدیو

 نتیپاورپو

از  ویدیو -            مجازی          تغییرات فیزیولو یک سالمندی " زیمجا 3

 نتیپاورپو

 - - ارایه ترجمه ارزیابی و ارتقا سنمت سالمند " - 4

 - - ترجمه هیارا جنبه های اجتماعی سالمند " -       5

 عیشا یها یماریسندروم ها و ب " مجازی 6

 یسالمند

از  ویدیو - مجازی

 تنیپاورپو

 یمجاز ویدیو - مجازی سنمت دهان و دندان و یفارماکولو  " مجازی 7

دهان و دندان در  ستمیس راتییتغ " مجازی 8

 سالمندان

 یمجاز ویدیو - مجازی

 

 

 
                                                                                                              


