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  دکتر مظفري نیا مدرس:                                          نفر : تعداد
  

با توجه به اینکه امید به زندگی در کلیه کشورها و همچنین ایران افزایش یافته است و ترکیب سنی جمعیت رو به  شرح درس:
خواهد شد. همچنین سالمندي می باشد. دانشجو با تعریف سالمندي و جمعیت شناسی و عوامل موثر بر تغییرات هرمی آشنا 

تغییرات فیزیولوژیک و پاتولوژیک و اپیدمی بیماري هاي شایع و علل ایجاد آن را در جهت بهبود کیفیت زندگی سالمندان را فرا 
  خواهد گرفت.

آشنایی با اصول بهداشت در دوران سالخوردگی و تامین سالمتی سالمندان و درك عواملی که موجب افزایش طول عمر   :کلی هدف
  و در نتیجه افزایش جمعیت سالخورده می گردد.

  
  :اهداف رفتاري

  دانشجو باید؛در انتهاي دوره 

 با بهداشت سالمندي و مفاهیم مرتبط با آن آشنا شود.

 با سالمندي در ایران و جهان آشنایی پیدا کند.

 علل سالمند شدن جمعیت ها و تغییرات هرم سنی در ایران و جهان را شرح دهد.

 فیزیولوژیک و آناتومیک در سالمندان را شرح دهد.تغییرات 

 با اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع جسمانی و روانی در سالمندان آشنا شود.

 ارزش اجتماعی و معنوي را در سالمندان بیان کند.

 مراقبت از سالمندان را فرا گیرد.

 را بیاموزد.نیازهاي بهداشتی سالمندي و مراکز ارائه خدمات بهداشتی به سالمندان 

 پیري زودرس و عوامل مهم در طوالنی کردن عمر را شرح دهد.



  دفتر توسعه آموزش علوم پزشکی دانشگاه آزاد اسالمی واحد علی آباد کتول دانشکده علوم پزشکی   
 دانشکده علوم پزشکی واحد علی آباد کتول 
 

 عوامل موثر بر افزایش کیفیت زندگی سالمندان را توضیح دهد.

 اختالالت شناختی در سالمندان را شرح دهد.

  حوادث شایع در دوره سالمندي را شرح دهد.

  تدریس:  روش

ویدیو پروژکتور و  -اورهد –کتور  این درس با استفاده از  روش هاي سخنرانی، پیش سازمان دهنده و گروه کوچک و با استفاده از پرو
  کامپیوتر بر حسب نیاز تدریس خواهد شد.

اشته باشند و در هر جلسه از دانشجویان انتظار می رود که مبحث همان جلسه را از قبل مطالعه نموده و شرکت فعال در بحث د
  همچنین در رابطه با موضوع درس، مقاالت جدیدي را نیز در کالس ارایه نمایند.

  
  روش ارزشیابی دانشجو:

  نمره 3نمره                       آزمون میان ترم:  15نمره                     آزمون پایان ترم:  2پرسش و پاسخ در هرجلسه: 

  در سایت، دانشجو می تواند اعتراض خود را نسبت به نمره وارد نماید. روز پس از اعمال نمره 5حداکثر 
آن در اختیار مسئول تجزیه و تحلیل سواالت آزمون توسط مرکز مطالعات و توسعه آموزش پزشکی در هر ترم انجام می شود و نتایج 

  یرد.درس قرار میگ
  سیاست ها و قوانین درس:

  حضور به موقع در کالس درس، الزامیست.رعایت اصول اخالق اسالمی، حرفه اي و 

  

  منابع:

 تاجور مریم. بهداشت سالمندان، انتشارات نسل فردا  ؛ آخرین چاپ -

معاونت  -راهنماي آموزشی مراقبت هاي ادغام یافته و جامع سالمندي ویژه غیر پزشک. ئزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -
  اداره سالمت سالمندان –دفتر سالمت خانواده و جمعیت  - سالمت
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  تاریخ برگزاري جلسات:

  مدرس  اهداف رفتاري  ساعت  تاریخ  جلسه
 دکتر مظفري نیا  بهداشت سالمندي و مفاهیم مرتبط با آن                               16-14  15/11/98  1

 دکتر مظفري نیا  تعطیلی رسمی                               16-14  22/11/98  2

 دکتر مظفري نیا  سالمندي در ایران و جهان                               16-14  29/11/98  3

 دکتر مظفري نیا  علل سالمند شدن جمعیت ها و تغییرات هرم سنی در ایران و جهان                               16-14  6/12/98  4

 دکتر مظفري نیا  فیزیولوژیک و آناتومیک در سالمندانتغییرات                                16-14  13/12/98  5

 دکتر مظفري نیا  اپیدمیولوژي بیماریهاي شایع جسمانی و روانی در سالمندان                               16-14  20/12/98  6

7  27/12/
98  

 دکتر مظفري نیا ارزش اجتماعی و معنوي سالمندان                               16-14

 دکتر مظفري نیا  مراقبت از سالمندان                               16-14  19/1/99  8

 دکتر مظفري نیا  آزمون میانترم                               16-14  26/1/99  9

نیازهاي بهداشتی سالمندي و مراکز ارائه خدمات بهداشتی به                                16-14  2/2/99  10
  سالمندان

 دکتر مظفري نیا

 دکتر مظفري نیا  مراقبت هاي ادغام یافته سالمندان                               16-14  9/2/99  11

 دکتر مظفري نیا  پیري زودرس و عوامل مهم در طوالنی کردن عمر                               16-14  16/2/99  12

 دکتر مظفري نیا  عوامل موثر بر افزایش کیفیت زندگی سالمندان                               16-14  23/2/99  13

 دکتر مظفري نیا  اختالالت شناختی در سالمندان                               16-14  30/2/99  14

 دکتر مظفري نیا  حوادث شایع در دوره سالمندان                               16-14  6/3/99  15

 دکتر مظفري نیا  پرسش و پاسخ و رفع اشکال                               16-14  13/3/99  16

 دکتر مظفري نیا  جمع بندي                               16-14  20/3/99  17

 


