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رو همچنین ایران افزایش یافته است و ترکیب سنی جمعیت با توجه به اینکه امید به زندگی در کلیه کشورها و شرح درس: 

به سالمندی است دانشجو با تعریف سالمندی و جمعیت شناسی و عوامل موثر بر تغییرات هرم سنی آشنا خواهد شد و 

ن را تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک و اپیدمی بیماری های شایع و عوامل موثر بر آن جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندا

 فرا خواهد گرفت.

که موجب  یسالمندان و درک عوامل یسالمت نیو تام یبا اصول بهداشت در دوران سالخوردگ انیدانشجو ییآشنا:یهدف کل

 گردد. یسالخورده م تیجمع شیافزا جهیطول عمر و در نت  شیافزا

 : رفتاریاهداف 

 ابندیدست  ریز یبه اهداف رفتار ،یهر هدف کل یدر راستا دیدوره با یپس از ط انیدانشجو  : 

 کند  فیرا تعر  یسالمند. 

 دهد.  حیو جهان را توض رانیدر ا یهرم سن راتییتغ 

 عوامل موثر بر تغییر جمعیت سالمندان را بیان کند . 

 کند.  حیرا تشر یمختلف بدن در دوران سالمند یدستگاهها کیو آناتوم کیولوژیزیف راتییتغ 

 کند.  انیدر سالمندان  را ب یو روان یجسمان عیشا یها یماریب یولوژیدمیاپ 

 را شرح دهد.دمیولوژی بیماری های غیر مسری اپی 

 ی را توضیح دهد.دوران سالمندشایع  یها بیآس 



  دهد.  حیرا توضمراقبت از سالمندان 

 لمندان را توضیح دهد.نکات ایمنی در سا  

  را بیان کند. سالمندانمراقبت معنوی در 

  در سالمندان را توضیح دهد.مالحظات دارویی 

 در سالمندان را بداند. درد تیریمد راه های 

 کند. .   انیکردن عمر را ب یزودرس و عوامل مهم در طوالن یریپ 

  کند  حیسالمندان را تشر یزندگ یتیفیک شیعوامل موثر بر افزا.  

 .تغذیه و ورزش در دوران سالمندی را توضیح دهد 

  اجتماعی و اوقات فراغت در سالمندان را توضیح دهد.فعالیت 

 روش ارزشیابی دانشجو:

 باشد.  یدانشکده م یدانشجو بر اساس مقررات آموزش بتیغ 

 به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد حضور 

 بودن  تلفن همراه دانشجو.  خاموش 

 نظم و انضباط در کالس  تیرعا 

 یفعال در بحث گروه مشارکت 

 پاسخ به سئواالت 

 09شود(: یلسه حداقل دو سوال مطرح مج هر از. باز سوال پاسخ، کوتاه ای، گزینه چند سواالت) دوره پایان آزمون 

 نمره

 مبحث  در  کیارئه  اینمره   2هر مبحث تا سقف  یبرا یمرتبط با سرفصل درس  یعلم ی: ترجمه تازه ها تیفعال

 نمره   2چارچوب طرح درس در کالس :

 نمره 0:  یکالس یبه پرسش ها  انیپاسخ دانشجو 

 شود. یم شفاهی پرسیده: هر جلسه ، درس جلسه قبل به صورت  توجه 

 

 منابع مطالعه  

 نیآخر ازدهمیکشور، جلد سوم، فصل  یعلوم پزشک یدانشگاه ها دیاسات فیتال ،ی: کتاب  جامع بهداشت عموم یمنابع اصل

 انتشار منابع

 ینوقاب یاسد یدکتر احمد عل یسالمند یپرستار -و انتشار شیرایو نیسالمندان برونر آخر یپرستار



                                                                                                      

 آباد کتول یواحد عل یدانشگاه ازاد اسالم یدفتر توسعه آموزش علوم پزشک-یعلوم پزشک دانشکده

 اباد کتول یواحد عل یعلوم پزشک دانشکده

 

 
 جلسه

 

 

 عنوان

 راتییو تغ یشناس تیجمع ،یسالمند فیتعر، ارائه طرح درس ان،یبا دانشجو ییآشنا 0

 و جهان رانیدر ا یهرم سن

 یو اجتماع یسالمت یامدهایسالمندان  در جامعه و پ تیجمع راتییوامل موثر بر تغع 2

 زودرس یریاز پ یریجلوگ یآن و راهها

 تغییرات دستگاه تنفس و سیستم حسی در دوران سالمندی 2

 و  مراقبت از آنها یدستگاه گوارش در دوران سالمند راتییتغ 4

   یدر دوران سالمند یاسکلت -یعضالن ،یدستگاه عصب راتییتغ 9

 و مراقبت از آن ها یدر سالمند یاسکلت یعضالن عیمشکالت شا 6

 یدر سالمند عیشا یو اختالالت شناخت یعصب یها یماریب 9

 آلزایمر -دمانس  –دلریوم  9

 یتیاز فشارخون وضع یریشگیپ یو راه ها یعروق یدستگاه قلب راتییتغ 5

 در سالمندان یعفون یها یماریب یولوژیدمیاپ 01

 دوران سالمندیی وآسیب های مسر ریغ یها یماریب یولوژیدمیاپ 00

 ، ،ورزش، خواب واستراحت ....( هیمراقبت از سالمندان )تغذ 02

 نکات ایمنی در سالمندان و معنویت 02

 درد  در سالمندان تیریو مد ییمالحظات دارو 04

از  یدوران سالمند یها یماریاز ب یریشگیکردن عمر و پ یعوامل مهم در طوالن 09

 یو جوان یدوران کودک

و  بازنشستگی-فراغت اوقات– تیسالمندان)فعال یزندگ تیفیک شیعوامل موثر بر افزا 06

)... 


