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 بسمه تعالی

 کرمانشاهو خدمات بهداشتی درمانی دانشگاه علوم پزشکی 

 دانشکده بهداشت

 قالب نگارش طرح درس
 

 

 بهداشت سالمندان: درس عنوان

 ششم ترمیعمومدانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت  :مخاطبان

 جلسه( 71)واحد نظری  2(: واحد از استاد سهم یا) واحد تعداد

 8 -71از ساعت  هاشنبه چهار:انفراگیرسؤاالت  به پاسخگویی ساعت

 71 -71از ساعت  هاشنبهیک  ؛ 7988-7911نیم سال اول سال تحصیلی  :(تحصیلی نیمسال و ساعت روز،) درس ارائه زمان

آموزش گروه  اریسالمت؛ استاد یاستگذاریس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکترفرزاد جلیلیاندکتر  :مدرس

 کرمانشاه( یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشکده بهداشت؛ دانشگاه علوم پزشک ؛و ارتقای سالمتبهداشت 

 ندارد :یا همزمان نیاز پیش درس

 
 

 : درس شرح

مه ارت   دان ش و  س ت یبا یم   یارائه دهندگان خدمات بهداشت یخدمات بهداشتدریافت آنان به  ازیسالمندان و ن تیروز افزون جمع شیبا توجه به افزا

ک ه در س المندان    یهم ه جانب ه ا   راتییبا تغ نیو همچنداده  شیاز سالمندان افزا بتاصول مراق  و یسالمند دهیمل موثر بر پداوخود را در رابطه با ع

 .افتد آشنا شوند یاتفاق م
 

 (  واحد 2؛ جلسه  71جهت : )لی جلساتاهداف ک

 را شرح دهد.   و تعاریف مختلف سالمندی  سالمندانمفهوم بهداشت  -7

 را شرح دهد. بهداشت یسازمان جهان ینیب شیو جهان و پ رانیدر ا یسن بیترک تیوضع -2

 را بیان کند. یسالمند تیجمع شیافزا لیدال -3

 را شرح دهد. سالمت سالمندان یاهداف کلپیر شدن جمعیت و روند سالمندی و  -4

 را توضیح دهد. شناختی در سالخوردگان تغییرات آناتومیك، فیزیولوژیك و ایمنی -5

 را بیان کند. یسالمند یها هینظر -6

 را شرح دهد. سالمندان یتوانمند ساز -1

 سوء رفتار با سالمندان را شرح دهد. -8

 ی آشنا شود.  سالمندشایع دوران  یهایماریببا  -9

 آشنا شود. یدرمان یبهداشت ستمیدر س یارائه خدمات سالمند یبرنامه هابا  -71

 آشنا شود. یساز سوانح در سالمند نهیخطر زمعوامل با  -77

 آشنا شود. یدر دوران سالمند یدمانس و اختالالت روانبا  -72
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 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 جلسه اول 

 یمختلف سالمند فیبهداشت سالمندان و تعارآشنایی با : هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد.  را بهداشت سالمندان  7

 بیان نمایید.  از دیدگاه های مختلف را  سالمندینعاریف  2

 بهداشت را شرح دهد. یسازمان جهان ینیب شیو جهان و پ رانیدر ا یسن بیترک تیوضع 3

  

 دومجلسه 

 یو روند سالمند تیشدن جمع ریپ: هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 سالمت سالمندان را شرح دهد. یو اهداف کل یو روند سالمند تیشدن جمع ریپ 7

 کند. انیرا ب یسالمند تیجمع شیافزا لیدال 2

 

 چهارمو  سومجلسه 

 تغییرات آناتومیك، فیزیولوژیك و ایمنی شناختی در سالخوردگان: هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 و تغییرات آن در دوران سالمندی را توضیح دهد. بدن بیساختار و ترکبتواند  7

 را بیان نماید.یدر سالمند، چربی بدن، آب بدن( یبدن مثل توده عضالن یتوده سلول )استخوان ها،  مختلف بدن یها ستمیس راتییتغ 2

 

 پنجمجلسه 

 یسالمند یها هیرنظ: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .کندتعریف را  یشناس یریپ 7

 توضیح دهد.را ی سالمند یها هیرانواع نظ 2

 

 مششجلسه 

 یدر سالمند یجهانکالن سازمان بهداشت  یها استیس: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهدی در سالمند یجهانکالن سازمان بهداشت  یها استیس 7

 نماید.را بیان سالمندان یدر سبك زندگ شنهاداتیچالشها و پ 2

 . توانمند سازی و ابعاد آن را شرح دهد 3
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 هفتمجلسه 

 سوء رفتار با سالمندان: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را تعریف نماید سوء رفتار با سالمندان 7

 را بیان نماید.انواه مختلف سوء رفتار با سالمندان 2

 شیوع انواع سوء رفتار با سالمندان را بیان نماید.   3

 عوامل خطر سوء رفتار با سالمندان را بیان نماید. 4

 

 هشتم  جلسه 

 و رفع اشکالمرور مطالب 

 

 نهمجلسه 

 یساز سوانح در سالمند نهیعوامل خطر زم: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهدی ساز سوانح در سالمند نهیعوامل خطر زم 7

 .با آمار مرتبط با سوانح و حوداث در سالمندان آشنا شود 2

 را بیان کند. بروز حوادث در سالمندان یپنج علت اصل 3

 سالمندان را شرح دهد. از حوادث یناش یها نهیهز 4

 

 دهم و یازدهمجلسه 

 در سالمندان هایماریب ینیتظاهرات بال: هدف کلی

 :  باشددر پایان دانشجو قادر 

 .را شرح دهددر سالمندان هایماریب ینیتظاهرات بال 7

 را بیان نماید.سالمندان  یهایماریب شایع ترین 2

 

 و سیزدهم دوازدهمجلسه 

 یدرمان یبهداشت ستمیدر س یارائه خدمات سالمند یبرنامه ها: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهدیدرمان یبهداشت ستمیدر س یارائه خدمات سالمند یبرنامه ها 7

 آشنا شود. مراقبت یمهم سالمندان بر اساس برنامه کشور یهایماریدر مورد ب افتهیادغام  یبا مراقبتها 2
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 چهاردهمجلسه 

 در سالمندان یو عروق یقلب یها یماریفشارخون و ب: هدف کلی

 

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهددر سالمندان یو عروق یقلب یها یماریفشارخون و بوضعیت  7

 بیان نماید.را  در سالمندان یو عروق یقلب یها یماریفشارخون و براه های پیشگیری و کنترل  2

 

 پانزدهمجلسه 

 دمانس و اختالالت روانی در دوران سالمندی: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .سالمندی و راه های پیشگیری و کنترل آن را شرح دهددمانس، شیوع و وضعیت آن در دوران  7

 .با اختالالت روانی شایع در دوران سالمندی آشنا شود 2

  

 شانزدهمجلسه 

 دیابت و پوکی استخوان: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .آشنا شود ابتیسالمند از نظر دبا وظایف کارشناس بهداشت در خصوص بررسی  7

 آشنا شود. پوکی استخوانسالمند از نظر  یکارشناس بهداشت در خصوص بررس فیبا وظا 2

 

 جلسه هفده هم

 تغذیه در دوران سالندی: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد سالمندان هیبر تغذ كیولوژیزیف راتییاثر تغ 7

 .را بیان نماید یدر دوران سالمند هیتغذ تیاهم 2

 تغذیه ای دروان سالمندی را شرح دهد.نیازهای  3

 را نام ببرد. سالمندان هیگذار بر تغذ ریعوامل خطر تاث 4

 را شرح دهد. یدر سالمند هیسوء تغذ 5

 را بیان کند. در سالمندان یا هیاختالالت  تغذ 6

 را بیان کند. یدوران سالمند عیشا یها یماریدر کنترل ب هینقش تغذ 1
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 : منابع

 ازدهمیکشور، جلد سوم، فصل  یعلوم پزشک دیاسات فیتال ،یکتاب جامع بهداشت عموم -

 ایو عباس ن یاز سالمندان، ترجمه تفرش یبهداشت یمراقبت ها -

 راهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته دوران سالمندی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی -

 انتشارات نسل فردا   ،تاجور می، مربهداشت سالمندان -

 

 سخنرانی، بحث گروهی: »روش تدریس» 

 وایت برد، ویدیو پروژکتور، کامپیوتر: »کمک آموزشی یهارسانه» 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمره روش آزمون آزمون

رعای  ت نظ  م، انض  با ، وق  ت 

 شناسی و مسئولیت پذیری
مجاز ب ه غیب ت در ح داکثر س ه هف دهم       با توجه به مقرارت آموزشی دانشجو

 .باشدجلسات می
 

 هر جلسه کالس 2

 کالسی یهایابیارزش
 71 تستی، تشریحی

در ای ن  ارزشیابی های کالس ی  

ترم تحص یلی  خصوص در طول

 .برگزار خواهد شد

  8 تستی، تشریحی ارزشیابی پایان دوره

 

  :انتظار میرود از دانشجویان محترم :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند -7

 .در بحث های گروهی و فعالیت های آموزشی مشارکت نمایند -2

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند -3

 .از دیگر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند -4

 .نمایند یا بی صدا وشتلفن همراه خود را در کالس خام -5

 دکتر فرزاد جلیلیان ی مدرس:ام و امضان

 دکتر حسین اشتریان ی مدیر گروه:ام و امضان

 دکتر رویا صفری دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 : مدیر گروه و امضا ییدتأ   ■خیر        □بله : آیا طرح درس برای اولین بار تدوین شده
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 بهداشت ( دانشکده7)کالس شماره                                     74-76ساعت  یك شنبهروز و ساعت جلسه : 

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس مدرس موضوع درس جلسه

7 
 فیب  ا بهداش  ت س  المندان و تع  ار  ییآش  نا

 یمختلف سالمند
 انیلیفرزاد جل دکتر

+ بحث گروهی سخنرانی  
 ویدیو پروژکتور -وایت برد 

 // // // یو روند سالمند تیشدن جمع ریپ 2

9 
تغیی  رات آناتومی  ك، فیزیولوژی  ك و ایمن  ی  

 شناختی در سالخوردگان
// 

// 
// 

1 
تغیی  رات آناتومی  ك، فیزیولوژی  ك و ایمن  ی  

 شناختی در سالخوردگان
// // // 

 // // // یسالمند یها هینظر 5

1 
بهداش ت   یکالن سازمان جه ان  یها استیس

 یدر سالمند
// // // 

 // // // سوء رفتار با سالمندان 1

 // // // ترم، مرور مطالب انیامتحان م 8

 // // // یساز سوانح در سالمند نهیعوامل خطر زم 1

 // // // در سالمندان هایماریب ینیتظاهرات بال 71

 // // // در سالمندان هایماریب ینیتظاهرات بال 77

72 
در  یارائ  ه خ  دمات س  المند  یبرنام  ه ه  ا 

 یدرمان یبهداشت ستمیس
// // // 

79 
در  یارائ  ه خ  دمات س  المند  یبرنام  ه ه  ا 

 یدرمان یبهداشت ستمیس
// // // 

71 
در  یو عروق   یقلب   یها یماریفشارخون و ب

 سالمندان
// // // 

 // // // یدر دوران سالمند یاختالالت رواندمانس و  75

 // // // استخوان یو پوک ابتید 71

 // // // یدر دوران سالند هیتغذ 71

 

 با آرزوی سالمتی برای شما

 دکتر فرزاد جلیلیان


