
 واحد سالمندشناسیطرح درس 

  سالمند شناسی، مبحث بیماری های شایع سالمندی مرتبط با سالمت دهانموضوع درس: 

 بیماری های دهان و فک و صورتگروه آموزشی: 

          شیخ بهایی نفیسه دکتر مدرس:

 هدف كلی: 

 . به طور کامل آشنا گرددسالمت دهان  سالمندی با رویکردن کالس از دانشجو انتظار می رود با بیماری های شایع دوران در پایا

 

  اهداف ويژه:

 :بتواندباید در پایان این درس دانشجو 

 .تعریف کاملی از دوران سالمندی ارائه دهد  

 ابی کامل بیمار سالمند قبل از پروسه های دندانپزشکی را  شرح دهدارزی. 

  توضیح دهد. تغییرات فیزیولوژیک ناشی از افزایش سن در اورگان های مختلف بدن و بافت های دهانی را در سالمندان 

  شرح دهد. مالحظات دندانپزشکی در بیماری های سیستمیک شایع در دوران سالمندی را 

  نام ببردضایعات شایع دهانی در دوران سالمندی را . 

 

 تعداد جلسات:

 جلسه 2

 

 آموزشی:روش 

 سخنرانی تعاملی

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 
 خیر

 

   نحوه ارزشيابی:

 آزمون کتبی پایان ترم به صورت سواالت چندگزینه ای

 

 : نمره برای اين مبحث

 سوال 8نمره از  4به ازای هر جلسه در مجموع  سوال، هر کدام نیم نمره( 4نمره ) 2

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

 نمره کل( 20سوال این مبحث در امتحان پایان ترم )از  8اساس پاسخ دهی به بر 

 

 (: منابع آزمون )امتحان

 اسالیدهای ارائه شده در کالس 

  از کتاب  26فصلBurket’s Oral Medicine  669 -653صفحه 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر: 

  کتابeBurket’s Oral Medicin  24و  7، 5، 4فصول 

 



 :ارتباط با استادنحوه 

 E-mail: dsheykhbahaei@gmail.com       

mailto:dsheykhbahaei@gmail.com
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