
 دانشکده دندانپزشکی اصفهان   *** نظري***   فرم معرفی دروس 

  

  دکتري -دندانپزشکی  رشته و مقطع تحصیلی :       سالمندشناسی  نام درس:

  ارائه دهنده: جامعه نگر گروه آموزشی   1399-1400نیمسال اول             284406 شماره درس:

  دکتر بهاره طحانیول درس: ئنام مس         عملی 5/0نظري و  5/0                       :  عداد و نوع واحدت

  3795594تلفن و روزهاي تماس:  ندارد دروس پیش نیاز:

 Email :tahani@dnt.mui.ac.irآدرس 

 

هدف این دوره آشناسازي دانشجویان دندانپزشکی با  کلیات سالمندشناسی، جنبه هاي اجتماعی سالمندي، تغییرات فیزیولوژیک  هدف کلی درس:
  ندان م، مبانی بهداشت روان و ارتباط با سالمند، سندرمها و بیماریهاي شایع دهان و دندان در سالمندان و مالحظات درمانی و پیشگیرانه در سال

  ی درس:اهداف اختصاص

 لیات سالمندشناسی را توضیح دهند. -1

 روند تغییرات در جمعیت سالمندي و نیازهاي دهان و دندان را در سالمندان توضیح دهند.  -2

 جنبه هاي اجتماعی سالمندي را به طور مختصر توضیح دهند. -3

 تغییرات فیزیولوژیک سالمندي که منجر به تغییرات در سالمت دهان میشود را توضیح دهند -4

 مبانی بهداشت روان و ارتباط با سالمند را توضیح دهند -5

 

  مطالعه:منابع اصلی 

  نام، نام نویسنده، سال انتشار، شماره فصول/صفحات مورد نظرکتاب:  -

 آدرس مطابق رفرنس نویسی ونکوور مقاله:  -

 کتاب جامع ملی دندانپزشکی  -1

  کتاب دندانپزشکی سالمندي -2



  

 

 هامتحان کتبی از مباحث نظري درس و ارزیابی مشارکت و فعالیت دانشجویان در عرصه عملی وکارگاههاي کوچک با استفاده از چک لیست طراحی شد ها:ارزشیابی 
   توسط اساتید مدرس

  بارم:  تاریخ:  : تکلیفالف) در طول دوره (کوئیز، تکالیف،...)

  بارم:  تاریخ:  ندارد :ترم میانب) 

  بارم:  تاریخ:  نمرهه عملی 8-5نمره کتبی و  15-12 :ترم) پایان ج

  .هفدهم واحد می باشد چهارحداکثر مجاز معادل غیبت:  د)
  نمره کسر خواهد شد.  1و  1،  5/0،  5/0به ترتیب، به ازا هر جلسه غیبت غیر موجه،              

  

    



   22-21دوشنبه ها ساعت  -(نظري) درس سالمندشناسی دانشجویان دندانپزشکی
  

 

  

  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس  
ردي
  ف

ماژول جلسات   نوع جلسه  جلسه عنوان  استاد مدرس  تاریخ
  آفالین

ساعت برگزاري 
  جلسه آنالین

 بهاره دکتر  31/6/99  1

 طحانی

تعاریف مرتبط  -آشنایی و بیان اهداف آموزشی
 با دندانپزشکی سالمندي و نیازهاي خاص
 سالمت دهان در جمعیت سالمندان ایران

  ☐ آنالین
  ☒ آفالین

  ☒تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  

ماهرخ  دکتر  7/7/99  2

 کشوري

مفاهیم سالمندشناسی و تغییرات فیزیولوژیک در 
 سالمت عمومی 

  ☐ آنالین
  ☒ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  

دکتر   14/7/99  3

 کشوري

روانی اجتماعی در سالمندان و ارتبط با تغییرات 
 سالمندان

  ☐ آنالین
  ☒ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  

عباس دکتر   21/7/99  4

 حقیقت

مالحظات درمانی در سالمندان:  جراحی فک 
 وصورت

  ☒ آنالین
  ☐ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

21-22  

 ناصر دکتر  28/7/99  5

 کاویانی

داروهاي تجویزي در سالمندان و تاثیر آنها بر 
 درمان دندانپزشکی

  ☒ آنالین
  ☐ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

21-22  

الهام دکتر   5/8/99  6

 فقیهیان

  ☒ آنالین مدیریت ضایعات دهانی در افرد سالمند 
  ☐ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

21-22  

 عطیه دکتر  12/8/99  7

 فیض

درمانهاي  مالحظات درمانی در سالمندان:
 ترمیمی 

  ☐ آنالین
  ☒ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  

  ☐ آنالین پیشگیري و ارتقا سالمت دهان در سالمندان  دکتر طحانی  19/8/99  8
  ☒ آفالین

  ☐تکلیف
  ☒آزمون 
  ☐گفتگو 

  



   22-21دوشنبه ها ساعت  -(عملی) درس سالمندشناسی دانشجویان دندانپزشکی
 

  جدول زمان بندي ارائه برنامه درس
ردي
  ف

ماژول جلسات   نوع جلسه  جلسه عنوان  استاد مدرس  تاریخ
  آفالین

ساعت برگزاري 
  جلسه آنالین

 -دکتر طحانی  26/8/99  1

 دکتر فقیهیان

 –سالمندشناسی عملی ( نیاز سنجی سالمندان) 
گروه بندي دانشجویان تهیه چک لیست معاینه و 

  جمع آوري اطالعات

  ☐ آنالین
  ☐ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  

 -دکتر طحانی  3/9/99  2

 دکتر فقیهیان

  ☐ آنالین  جمع آوري داده
  ☐ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  

 -دکتر طحانی  10/9/99  3

 دکتر فقیهیان

  ☐ آنالین  جمع آوري داده
  ☐ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  

 -دکتر طحانی  17/9/99  4

فقیهیاندکتر   

  ☐ آنالین  و انالیز داده ها  SPSSورود داده ها به
  ☐ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  

 -دکتر طحانی  24/9/99  5

 دکتر فقیهیان

ارایه گزارش و ارایه استراتژیهاي کاربردي 

  جهت ارتقا سالمت دهان سالمندان 

  ☐ آنالین
  ☐ آفالین

  ☐تکلیف
  ☐آزمون 
  ☐گفتگو 

  


