
 

 طرح دوره 

 

  نام درس:

 سالمندشناسی

 

 نحوه ارائه درس: 
 عملی، نظری 

 

  تعداد واحد:

 یک واحد )نیم واحد عملی+ نیم واحد نظری(

 

 گروه های آموزشی ارائه دهنده:

  سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی

 بیماری های دهان و فک و صورت

 صورتجراحی دهان و فک و 

 های دهان، فک و صورت پروتز

 

  مسئول درس:
 sargeran@tums.ac.ir-kدکتر کتایون سرگران  

 

 پیش نیاز:

 .ندارد

 

 اهداف کلی:

آشنایی با کلیات سالمندشناسی، جنبه های اجتماعی سالمندی، تغییرات فیزیولوژیک، مبانی بهداشت روان و ارتباط با سالمند، بیماری های 

 ارتقاء سالمت دهان در این دوران است. شایع و توجه به اهمیت حفظ و

 

    اهداف اختصاصی:

 

 :در پایان این دوره انتظار می رود فراگیر بتواند: حیطه شناختی 

o توضیح دهدرا  جنبه های اجتماعی سالمندیو  کلیات سالمندشناسی. 

o نام ببردرا  تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک در اثر سالمندی. 

o شرح دهدرا  بهداشت روان و ارتباط با سالمنداصول از  مورد چهار. 

o حداقل دو روش از روشهای ارتقاء سالمت دهان در سالمندان را بدون مراجعه به رفرنس نام ببرد. 

o  توضیح دهدرا  سالمت سالمندان بالینیارزیابی اصول. 

o نام ببردرا  بیماری های شایع سالمندی مرتبط با سالمت دهان. 

o  شرح دهدسالمت دهان سالمندان را مبانی تغذیه در سالمندان و ارتباط ان با. 

o  نام ببردرا  سالمت دهان سالمندانارتباط انها با و داروهای رایج در سالمندان. 

o  شرح دهداصول باز توانی دندانی سالمندان را. 

 

 :در پایان این دوره انتظار می رود فراگیر بتواند: حیطه رفتاری 
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o آموزشی اصول برقراری ارتباط با بیمار سالمند را طبق چک لیست اجرا نماید. در فیلد 

o .در فیلد آموزشی وضعیت سالمت دهان سالمند را در فرم اطالعاتی به درستی ثبت کند 

o .در فیلد اموزشی با بیمار سالمند ارتباط احترام امیز و مشفقانه برقرار کند 

 

 :در پایان این دوره انتظار می رود فراگیر: حیطه عاطفی 

o در محیط دندانپزشکی معتقد باشد. سالمند بیمار با ارتباط موثر و صحیح برقراری به اهمیت 

o واقف باشدارتقاء سالمت دهان در سالمندان را  به اهمیت. 

o .برقرار باز توانی دندانی در سالمندان را مهم بداند 

 

 موضوع هر جلسه و تاریخ جلسه:تعداد جلسات، اسامی مدرسین، 

 

 گروه آموزشی/ استاد تاریخ عنوان سرفصل ردیف

 گروه سالمت دهان/ خانم دکتر محبی 23/11/97 جنبه های اجتماعی سالمندیو  کلیات سالمندشناسی 1

 گروه سالمت دهان/ خانم دکتر محبی 30/11/97 تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک در اثر سالمندی 2

 گروه سالمت دهان/ خانم دکتر سرگران 7/12/97 روان و ارتباط با سالمند بهداشت 3

 گروه سالمت دهان/ خانم دکتر سرگران 14/12/97 ارتقا سالمت دهان سالمندان 4

 گروه سالمت دهان/ آقای دکتر شعاعی 20/1/98 سالمت سالمندان بالینیارزیابی  5

 دکتر شیخ بهاییخانم گروه بیماریهای دهان/  27/1/98 (1) دهانبیماری های شایع سالمندی مرتبط با سالمت  6

 دکتر شیخ بهاییخانم گروه بیماریهای دهان/  3/2/98 (2) بیماری های شایع سالمندی مرتبط با سالمت دهان 7

 گروه سالمت دهان/ خانم دکتر غالمی 10/2/98 تغذیه در سالمندان 8

 دهقان گروه جراحی/ اقای دکتر 17/2/98 فارماکولوژی و سالمت دهان سالمندان 9

 ریانمعما گروه پروتز/ خانم دکتر 24/2/98 باز توانی دندانی سالمندان 10

 گروه سالمت دهان 31/2/98 فیلد سالمندان/ کار عملی 11

 گروه سالمت دهان 7/3/98 فیلد سالمندان/ کار عملی 12

 گروه سالمت دهان 14/3/98 فیلد سالمندان/ کار عملی 13

 گروه سالمت دهان 21/3/98 فیلد سالمندان/ کار عملی 14

 

 روش های تدریس:

 به همراه ارائه  تعاملی سخنرانیpowerpoint و پرسش و پاسخ 

 بحث گروهی 

 پخش فیلم و ارایه نکات آن توسط دانشجویان 

 

 وظایف دانشجو:

 حضور به موقع و تمام مدت در زمان برگزاری کالس ها 

  دهی مناسب به سواالت مطرح شده از سوی مدرسمشارکت فعال و پاسخ 

 رعایت اصول رفتار حرفه ای در زمان برگزاری کالس ها 

 پرسش از مدرس در صورت وجود موارد مبهم 



 

 ظایف استاد:و

 حضور به موقع در زمان برگزاری کالس 

 نمره موقع به عالما 

 سؤاالت صحیح طراحی 

 امتحان جلسه در حضور 

 اعتراضات به موقع به رسیدگی 

 آموزشی ساعات طول در استاد حضور 

 Role model مناسب  

 دانشجویان سواالت به گویی پاسخ 

 استفاده از رسانه های آموزشی و استراتژی های نوین و کارآمد آموزشی 

 

 روش های ارزیابی دانشجو:

  :آزمون چهارگزینه ای/ تشریحی پایان ترمبخش نظری 

 :بر اساس چک لیست(بر اساس فعالیت دانشجو در فیلد ارزیابی کیفیت کار عملی/  بخش عملی( 

 

  مقررات:
 بر اساس قوانین آموزشی دانشگاه

 

 حد مجاز غیبت:

 بر اساس قوانین آموزشی دانشگاه

 

  قوانین نمره دهی:
  درصد مربوط به بخش عملی است.  30درصد نمره مربوط به بخش نظری و  70محاسبه می شود. که  20نمره کل از 

 است. 12 قبولی حداقل نمره  

 

 منابع:

 Text book of geriatric dentistry, Holm-Pedersen P, Walls A, Ship J. Willy-Blackwell, Third 

edition, 2015, chapters: 1-22 
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