
 سالمندشناسیطرح درس 

  ارتقاء سالمت دهان سالمندان   موضوع درس:

                                                                 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی:

                                                                   دکتر کتایون سرگران مدرس:

 هدف کلی:

 را بداند. ارتقاء سالمت دهان سالمنداندانشجو باید اصول 

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 دانشجو باید بتواند چهار مورد از ارتقاء سالمت دهان سالمندان را توضیح دهد. .1

 فع آنها را توضیح دهد.دانشجو باید بتواند موانع ارتقاء سالمت دهان سالمندان و روشهای ر .2

                                                                                                            

 تعداد جلسات:

                                                                                                          یک جلسه

                                                                                                             

  :روش آموزشی

 مجازی )پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید(

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

 شود:)نوید( برای آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل  در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                           یک محتوا: پاورپوینت صداگذاری شده                                                                                 شود:تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می 

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

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

                                                                                                             

 نحوه ارزشیابی: 

 نمره تکلیف -سواالت چهار گزینه ای آزمون پایان ترم

                                                                                                             



 نمره برای این مبحث:

 نمره    5/1آزمون پایان ترم: 

 نمره                                                                                                       2/0تکلیف: 

                                                                                                             

 نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره 15آزمون چهار گزینه ای پایان ترم: 

 نمره 3ارسال پاسخ به مورد در سامانه نوید: 

 نمره 2تکالیف در سامانه نوید: ارسال 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

                                                                                                             اسالیدهای کالسی

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

Text book of geriatric dentistry, Holm-Pedersen P, Walls A, Ship J. Willy-Blackwell, Third 

edition, 2015; chapter 13-pages:155-165 

                                                                                                             

  :نحوه ارتباط با استاد

 k-sargeran@tums.ac.irدکتر کتایون سرگران  

                                                                                                             

  

mailto:k-sargeran@tums.ac.ir


 )برای هر مبحث یا جلسه از درس(طرح درس 

                                                                    )واحد سالمندشناسی( بهداشت روان و ارتباط با سالمند  موضوع درس:

                                                                 سالمت دهان و دندانپزشکی اجتماعی  گروه آموزشی:

                                                                   دکتر کتایون سرگران مدرس:

 هدف کلی:

 را بداند. بهداشت روان و ارتباط با سالمنددانشجو باید اصول 

                                                                                                             

 اهداف ویژه:

 بهداشت روان در سالمند را توضیح دهد. اصولدانشجو باید بتواند چهار مورد از  .1

 را توضیح دهد.اصول ارتباط رفتاری با سالمندان دانشجو باید بتواند  .2

                                                                                                            

 تعداد جلسات:

                                                                                                          یک جلسه

                                                                                                             

 )استراتژی آموزشی ذکر شود( :روش آموزشی

 زی )پاورپوینت صداگذاری شده در سامانه نوید(مجا

                                                                                                             

 خیر(/)بله استفاده از سامانه مجازی دانشگاه:

 بله

 آموزش این جلسه استفاده می شود موارد زیر تکمیل شود:)نوید( برای  در صورتی که از سامانه الکترونیکی دانشگاه

 کمک آموزشی                     مجازی                     کالس وارونه

                                                    در صورتی که کالس وارونه است، چند درصد از نمره این جلسه مربوط به فعالیت کالسی است؟

                                                                           یک محتوا: پاورپوینت صداگذاری شده                                                                                 تعداد و نوع محتوایی که در سامانه بارگذاری می شود:

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

 در صورتی که از روش های دیگر یادگیری الکترونیکی دانشگاه استفاده می کنید در اینجا مرقوم کنید.

                                                                                                             

 ها هم در این قسمت ذکر شود( quiz)نحوه ارزشیابی: 

 نمره تکلیف -سواالت چهار گزینه ای آزمون پایان ترم

                                                                                                             



 نمره برای این مبحث:

 نمره    5/1آزمون پایان ترم: 

 نمره                                                                                                       2/0تکلیف: 

                                                                                                             

 ، کار گروهی و ...، همه به تفکیک ذکر شود(zquiنمره)نحوه محاسبه نمره کل: 

 نمره 15آزمون چهار گزینه ای پایان ترم: 

 نمره 3ارسال پاسخ به مورد در سامانه نوید: 

 نمره 2ارسال تکالیف در سامانه نوید: 

                                                                                                             

 منابع آزمون )امتحان(:

                                                                                                             اسالیدهای کالسی

                                                                                                             

 منابع برای مطالعه بیشتر:

Text book of geriatric dentistry, Holm-Pedersen P, Walls A, Ship J. Willy-Blackwell, Third 

edition, 2015; chapter 9-pages:103-119 

                                                                                                             

 )ایمیل، شماره تلفن در صورت صالحدید( :نحوه ارتباط با استاد

 k-sargeran@tums.ac.irدکتر کتایون سرگران  
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