
 واحد سالمندشناسیطرح درس 

 بازتوانی دندانی سالمندانموضوع درس: 

 پروتزهای دندانیگروه آموزشی: 

          مریم معماریان دکترمدرس: 

 هدف كلی: 

 برشمردن عللی که ضرورت رعایت سالمت دهان و دندان سالمندان را مهم می کند.

 

  اهداف ويژه:

  ،اصالحی و نگهداری(معرفی فارزهای درمانی )سیستمیک 

  تاکید برmaintenance 

 معرفی سطوح درمانی متعدد 

 باال بردن قدرت تصمیم گیری فراگیران برای انتخاب درمان های ایده آل یا کاربردی 

 .آشنایی با تغییراتی که در پروتز داده می شود تا استفاده و کاربرد پروتز برای سالمند بهتر مهیا شود 

 دنچرهای قبلی معرفی راههای کپی کردن 

 معرفی راه هایی جهت بهبود بهداشت فردی 

 

 عداد جلسات:ت

 جلسه یک

 

 روش آموزشی:

 سخنرانی تعاملی، بحث کالسی، پرسش و پاسخ

 

  استفاده از سامانه مجازی دانشگاه: 
 خیر

 

   نحوه ارزشيابی:

 امتحان کتبی پایان ترم بصورت سواالت چهارگزینه ای و تشریحی کوتاه پاسخ

 

 : برای اين مبحث نمره

 سوال، هر کدام نیم نمره( 4نمره ) 2

 

  نحوه محاسبه نمره كل:

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

 

 (: منابع آزمون )امتحان

 Textbook of Geriatric Dentistry (third-edition) chap:22 

 اسالیدهای کالسی 
 

 نابع برای مطالعه بيشتر: م
- 
 



 :نحوه ارتباط با استاد

  صبح 12تا  8روزهای هفته 

 E-mail: memarian@sina.tums.ac.ir 
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