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 معاونت آموزشي

 يمركز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشک

 يآموزش یزیربرنامه واحد

 «دوره طرح»
 

 درس:اطالعات 

 دومنیم سال:                              سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي گروه آموزشي ارایه دهنده درس:

 سالمندشناسي درس: عنوان

  2720040 كد درس:

    واحد عملي  5/0 -واحد نظری 5/0عملي: -نظری    :1واحدو تعداد نوع 

 دكتر كتایون سرگراننام مسؤول درس: 

  -دكتر فرنوش محمدی -دكتر نفیسه شیخ بهایي -دكتر كتایون سرگران -دكتر سیمین زهرا محبيمدرسان: مدرس/ 

       دكتر مهدیا غالمي -ساره حبیب زادهدكتر 

 ندارد: زمانهم /نیازپیش

 دكترای دندانپزشکي عمومي تحصیلي:و مقطع رشته 

 :درس مسؤول اطالعات

 دانشیار رتبه علمي:

 سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي رشته تخصصي:

 دانشکده دندانپزشکي دانشگاه علوم پزشکي تهران محل كار:

 88015960 تلفن تماس:

 sargeran@tums.ac.ir-k الکترونیک:پست نشاني 

                                                           

 واحد عملي( 1واحد نظری،  2عملي به تفکیک تعداد واحدهای مصوب. )مثال:  -نظرینظری، عملي و یا مشتمل بر:  1
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 : درس یکل فیتوص

 كلیات دندانپزشکي عمومي با هدف آشنایي دانشجویان بادرس سالمندشناسي از دروس نسبتا جدیدی است كه در كوریکولوم 

 و شایع های بیماری سالمند، با ارتباط و روان بهداشت مباني فیزیولوژیک، تغییرات سالمندی، اجتماعي های جنبه سالمندشناسي،

اهمیت خاصي در ارتقاء یادگیری مفاهیم این درس، از  .است دوران، طراحي شده این در دهان سالمت ارتقاء و حفظ اهمیت به توجه

در این گروه و تشخیص و درمان به موقع مشکالت دهان و جامعه، پیشگیری از بیماری های دهان و دندان  سالمندانسالمت دهان 

  .برخوردار استدندان آنان 

فاده از تکنولوژی های نوین آموزشي صورت مي سخنراني تعاملي با است وحضوری، این درس به صورت   19-قبل از پاندمي كووید

به صورت  نظریكلیه مباحث اتي ایجاد شد كه بر این اساس ییرغدر روند اجرای این واحد ت ،با توجه به شرایط پیش آمدهگرفت. 

یلد سالمندان بخش عملي این درس با توجه به عدم امکان برگزاری ف .ارائه مي شود جلسه 10در  (در سامانه نوید )آفالین مجازی

 برگزار خواهد شد. (، بصورت ارائه كیس و تکالیف مرتبط با مباحث ارائه شده 19-)به دلیل شیوع بیماری كووید

محتوا  بارگذاری بصورت هفتگي طبق جدولي كه در ادامه مي آید، ارائه خواهند شد. این ارائه بصورت لیف مربوطه، اتک وحث امبكلیه 

ساتیدی از گروه های سالمت دهان و دندانپزشکي اجتماعي، بیماری های دهان و فک و صورت، جراحي دهان در سامانه نوید توسط ا

 و فک و صورت، و پروتزهای دنداني، خواهد بود.

مجموع درصد نمره نهایي از  25آزمون چهار گزینه ای پایان ترم است. نمره( از  15 درصد از نمره پایاني درس )معادل 75ارزشیابي: 

 است.  نمره( 3نوید ) سامانه در( شده طراحي كیس) مورد به پاسخ نمره( و 2) رات تکالیف بارگذاری شده در سامانه نویدنم

 :مندیتوان محورهای /یکل فاهدا

 :ریفراگ كه روديم انتظار درس نیا انیپا از پس

 :حیطه شناختی 

 را توضیح دهد. جنبه های اجتماعي سالمندیو  كلیات سالمندشناسي .1

 را نام ببرد. تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک در اثر سالمندی .2

 را شرح دهد. بهداشت روان و ارتباط با سالمنداز اصول  مورد چهار .3

 حداقل دو روش از روشهای ارتقاء سالمت دهان در سالمندان را بدون مراجعه به رفرنس نام ببرد. .4

 را توضیح دهد. سالمت سالمندان بالینيارزیابي اصول  .5

 را نام ببرد. بیماری های شایع سالمندی مرتبط با سالمت دهان .6

 مباني تغذیه در سالمندان و ارتباط ان با سالمت دهان سالمندان را شرح دهد. .7

 را نام ببرد. سالمت دهان سالمنداننها با آارتباط و داروهای رایج در سالمندان  .8

 اصول باز تواني دنداني سالمندان را شرح دهد. .9
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 ی:حیطه رفتار 

 زاری فیلد متناسب با درس و  ارزیابي اهداف رفتاری در محیط كار واقعي وجود ندارد. امکان برگ 19-با توجه به شیوع كووید

 :حیطه عاطفی 

 در محیط دندانپزشکي معتقد باشد. سالمند بیمار با ارتباط موثر و صحیح برقراری به اهمیت .1

 باشد.به اهمیت ارتقاء سالمت دهان در سالمندان واقف  .2

 باز تواني دنداني در سالمندان را مهم بداند. یبرقرار .3

 : 1آموزشی رویکرد

 3تركیبي  حضوری   2مجازی 

 :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری -یاددهی هایروش

 رویکرد مجازی

 تركیبي )آفالین، آنالین( آنالین                          آفالین  

  كالس وارونه  

 یادگیری مبتني بر بازی دیجیتال 

 یادگیری مبتني بر محتوای الکترونیکي تعاملي 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  یادگیری مبتني بر سناریوی متني  

   یادگیری مبتني بر مباحثه در فروم 

 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد حضوری

  سخنراني تعاملي )پرسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهي و ...(  

  بحث در گروههای كوچک  

  ایفای نقش  

  یادگیری اكتشافي هدایت شده  

  ( TBLیادگیری مبتني بر تیم ) 

  ( PBLیادگیری مبتني بر حل مسئله ) 

   یادگیری مبتني بر سناریو  

  استفاده از دانشجویان در تدریس )تدریس توسط همتایان(  

 یادگیری مبتني بر بازی  

                                                           
1. Educational Approach 
2. Virtual Approach 

3. Blended Approach: Blended learning is an approach to education that combines online educational materials and opportunities 

for interaction online with traditional place-based classroom methods.  
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 -------( ببرید نام لطفاً) موارد سایر

 رویکرد ترکیبی

 رود.ي مجازی و حضوری، به كار ميشزیرمجموعه رویکردهای آموزهای تركیبي از روش

 .................... لطفا نام ببرید

 :درس میتقو

 /مدرسنام 

 مدرسان

یادگیری/  یهاتیفعال

 تکالیف دانشجو 

 جلسه مبحث عنوان سیتدر روش

 خانم دکتر محبی
جنبه های و  کلیات سالمندشناسی مجازی )آفالین در سامانه نوید( تکلیف در سامانه نوید

 اجتماعی سالمندی

1 

 خانم دکتر محبی
تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک  (نوید سامانه در آفالین) مجازی کلیف در سامانه نویدت

 در اثر سالمندیدهان 

2 

 3 ارتقا سالمت دهان سالمندان مجازی )آفالین در سامانه نوید( تکلیف در سامانه نوید خانم دکتر سرگران

 4 بهداشت روان و ارتباط با سالمند (نوید سامانه در آفالین) مجازی کلیف در سامانه نویدت خانم دکتر سرگران

خانم دکتر شیخ 
 بهایی

بیماری های شایع سالمندی مرتبط  مجازی )آفالین در سامانه نوید( تکلیف در سامانه نوید
 (1) با سالمت دهان

5 

خانم دکتر شیخ 
 بهایی

بیماری های شایع سالمندی مرتبط  (نوید سامانه در آفالین) مجازی کلیف در سامانه نویدت
 (2) با سالمت دهان

6 

 7 سالمت سالمندان بالینیارزیابی  مجازی )آفالین در سامانه نوید( تکلیف در سامانه نوید شعاعیآقای دکتر 

 خانم دکتر محمدی
فارماکولوژی و سالمت دهان  (نوید سامانه در آفالین) مجازی کلیف در سامانه نویدت

 سالمندان

8 

 9 بازتوانی دندانی سالمندان سامانه نوید(مجازی )آفالین در  تکلیف در سامانه نوید حبیب زادهخانم دکتر 

 10 تغذیه در سالمندان (نوید سامانه در آفالین) مجازی کلیف در سامانه نویدت خانم دکتر غالمی
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 :دانشجو و انتظارات از فیوظا

 در زمان برگزاری كالس هاكامل تمام محتواهای بارگذاری شده در سامانه نوید موقع و  مطالعه به .1

 سواالت مطرح شده از سوی مدرستکالیف و به و به موقع مشاركت فعال و پاسخ دهي مناسب  .2

 در فضای مجازیرعایت اصول رفتار حرفه ای  .3

                  از مدرس در صورت وجود موارد مبهم بصورت حضوری یا مجازی پرسش .4

 

 دانشجو:  یابیارز روش

 نمره شامل موارد زیر است: 20ارزیابي تراكمي: 

  :نمره 15آزمون چهار گزینه ای پایان ترم 

  نمره 3در سامانه نوید: )كیس طراحي شده( ارسال پاسخ به مورد 

 نمره 2در سامانه نوید:  مربوط به هر مبحث ارسال تکالیف 

 

 ارزیابي تکویني:

  حضوری یا مجازی )در سامانه نوید(پرسش و پاسخ 

 ه فید بک به تکالیف ارسال شده توسط دانشجویانئارا 

  :منابع

 .باشديم مرتبط یهاتیساوب ينشان و هامقاله ،يتخصص یهاهینشر ،يدرس یهاكتاب شامل منابع

 :كتب( الف      

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

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

 

 :مقاالت( ب      

 محتواهای بارگذاری شده برای هر مبحث در سامانه نوید :يج( محتوای الکترونیک      

 :شتریب مطالعه یبرا منابع( د      

  كتابBurket’s Oral Medicine  24و  7، 5، 4فصول 
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