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 بسمه تعالي           

 2رپوزت کامل نظری طرح ردس
 

                                                                 دندان بیماران مسن بی 3سالمت عمومی و مالحظات تغذیه ای در بیماران بی دندان/ فصل  2 فصل  موضوع درس:

                                                                پروتزهای دندانی گروه آموزشي:

                                                             دکتر لیال پیامی نیا رس:مد

 هدف کلي:

 سیستمیک و سوء تغذیه -آشنایی با مالحظات درمانی بیماران با مشکالت دهانی 2فصل  

                                                                                                   آشنایی با مشکالت بیماران مسن بی دندان 3فصل  

                                                                                                                                                                                                          

 اهداف ویژه:

 از دانشجویان انتظار می رود در پایان کالس بتوانند به طور کامل:

 :2فصل 

 سیستمیک را نام ببرند. -انواع مشکالت دهانی 

 .اتیولوژی، شیوع و عالئم شایع ترین بیماریهای مخاطی را شرح دهند 

  بیان کنند. با ذکر علت بیماران با مشکالت مخاطی راطرح درمان پروتزی در 

 .انواع اختالالت حرکتی دهان و طرح درمان پروتزی آن ها را بیان کنند 

 .نقش بزاق را شرح دهند 

 .اتیولوژی، شیوع و عالئم و نحوه تشخیص سندروم شوگرن را توضیح دهند 

 .بیماری های همراه با افزایش بزاق را نام ببرند 

  ،مشکالت و طرح درمان پروتزی بیماران با خشکی دهان را توضیح دهند.اتیولوژی 

 .عواقب دهانی دیابت را بیان کنند 

 .پروگنوز استفاده از دنچر متحرک و ایمپلنت را در افراد دیابتی شرح دهند 

 .نقش وضعیت دندانی را در سوء تغذیه بیان کنند 

 د.توصیه های رژیمی به بیماران پروتز متحرک را شرح دهن 

 .ریسک فاکتورهای سوء تغذیه در بیماران دنچری را نام ببرند 

 :3فصل 

 .انتشار و تاثیر بی دندانی در سنین پیری را توضیح دهند 

 .تاثیر افزایش سن را بر مخاط شرح دهند 
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 .تاثیر افزایش سن را بر استخوان شرح دهند 

 .تاثیر افزایش سن را بر بزاق شرح دهند 

  پیری را نام ببرند.تغییرات حرکات دهانی در 

 .تاثیر افزایش سن را بر حس چشایی شرح دهند 

 .عوامل ایجاد اختالل در حس چشایی را نام ببرند 

 .تاثیر سن بر سوء تغذیه را بیان کنند 

 .اثر افزایش سن بر پوست را توضیح دهند 

 .اثر افزایش سن بر دندان ها را توضیح دهند 

 ان کنند.نگرانی های فرد مسن از ظاهر شخصی را بی 

                                                                                  

 :مجازی  روش آموزشي

 آفالین غیر همزمان در نوید

 :درسیستم نوید  و ... محتوا و تکلیف

                                                                                 یک محتوای مولتی مدیا د:که در سامانه بارگذاری می شو نوع محتواییو  تعداد -

 یک تکلیف که در سامانه قرار داده می شود: تعداد تکالیفی -

 یک هفته پاسخ به تکالیف:زمان تقریبی برای مهلت ارسال  -

 

درصورتي که از بسترهای آنالین دانشگاه/غیر دانشگاه)مانند اسکای روم، زوم و ...(، برای آموزش همزمان  -

 استفاده مي کنید، نام بستر و نحوه اطالع رساني جلسه آنالین به دانشجویان را، درج نمایید:
............................................................................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................................................................................................................................

        ................................                                                                                                                                                                                                        

 

 خیر   بلی   اید؟آیا برای درس فعالیت مجازی دیگری در نظر گرفته -

عنوان)خود آزمون/ 

کالس مجازی/اتاق 

بحث/ گفتگوی 

 همزمان(

 اداره کننده ساعت تاریخ
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 نحوه ارزشیابي: 

  .است جلسه این از ترم پایان ای چهارگزینه کتبی آزمون نمره( از درصد 7نمره ) 4/1

 

  :نحوه ارتباط با استاد

 الکترونیکیپست  و www.tumsnavid.vums.ac.irآدرس  به دانشگاه "الکترونیکی یادگیری" سامانه "پیام" سیستم طریق از
leilapayaminiya@yahoo.com  

 

 .نماییددر صورتي که روشي برای رفع اشکال در نظر گرفته اید، در اینجا درج 

  leilapayaminiya@yahoo.com پست الکترونیکیطریق از 
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