
 واحد سالمندشناسیطرح درس 

  فارمارکولوژی و سالمت دهان سالمندان موضوع درس:

 جراحی دهان و فک و صورت گروه آموزشی:

          دکتر نیما دهقانی مدرس:

 هدف كلی: 

 آشنایی با نحوه تجویز داروها در دوره سالمندی 

 

 اهداف ويژه:

 :بتواننددر پایان این جلسه انتظار می رود دانشجویان 

 را شرح دهند. تغییرات آناتومی و فیزیولوژیک در سالمندی 

 را توضیح دهند.  نحوه تجویز داروها در سالمندی 

 را با ذکر مثال شرح دهند. عوارض دارویی در سالمندی 

 

 تعداد جلسات:

 یک جلسه

 

  روش آموزشی:
 و پرسش و پاسخ power point  ارائهسخنرانی همراه با 

 

 سامانه مجازی دانشگاه:استفاده از 
 خیر

 

 نحوه ارزشيابی:
 آزمون کتبی پایان ترم به صورت سواالت چندگزینه ای

 قابل لحاظ می باشد. استاد نمره تشویقی با تشخیص

 

 نمره برای اين مبحث:

 سوال، هر کدام نیم نمره( 4نمره ) 2

 

  نحوه محاسبه نمره كل:
 نمره کل( 20امتحان پایان ترم )از سوال این مبحث در  4بر اساس پاسخ دهی به 

 و مشارکت کالسیحضور و غیاب  %50-نمره امتحان کتبی  50%

 

 منابع آزمون )امتحان(:

 کالس اسالیدها و مطالب ارئه شده در 

 

 منابع برای مطالعه بيشتر:

 فارماکولوژی کاتزونگ 

 

  نحوه ارتباط با استاد:
 پیام گذاشتن برای منشی بخش 
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