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 بهداشت دانشکده -دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه

 ترمی طرح درس

 

                                                          سالمندان بهداشتعنوان درس :      

 عمومی بهداشت کارشناسی دوره 6 ترم  دانشجویان      مخاطبان: 

 واحد نظری 2: تعدادواحد:)یا سهم استاد از واحد( 

اموزش ترم جاری انالین است و پاسخگویی می تواند هر ساعتی از شبانه  ساعت پاسخگویی به سواالت فراگیر:

 ساعت از زمان سوال نخواهد بود 24روز باشد. اما بیش از 

صبح  10تا  8ساعت   1400-1399نیمسال اول : زمان ارائه درس:   )روز،ساعت و نیمسال تحصیلی(   

 روزهای دوشنبه

 یابانیس ایدکتر ثر  رس:مد   

 ندارد درس و پیش نیاز:

 

هدف از ارايه اين دوره آشنايی دانشجويان با اصول بهداشت در دوران سالخوردگی و تامين سالمتی جسمی  هدف کلی درس :

 .و روانی پيران و درک عواملی که موجب افزايش طول عمر و در نتيجه افزايش جمعيت سالخورده می شود

 

 جلسات : )جهت هر جلسه یک هدف(هداف کلی ا

  جامعه در سالمندان تیجمع راتییتغ و یشناس تیجمع .1

 و تقسیم بندیها یسالمند تعریف .2

 عمده بدن یدر بخش ها یاز سالمند یناشفیزیولوژیک و پاتولوژیک  راتییتغ .3

  یدر سالمند یمنیا ستمیس تیوضع .4

  سالمندان  یعروق یقلب یهایماریب .5

 بدنی در  سالمنداننقش تغذیه و فعالیتهای  .6

 در سالمنداناسکلتال  اختالالت .7

 پوکی استخوان، علل ان و راهای کاهش را شرح دهد .8

 اختالالت خلقی شایع در سالمندان .9

 بروز حوادث و سوانح مختلف را در سالمندان  .10

 کیفیت زندگی سالمندان .11

 ارزیابی میان ترم دانشجویان  .12

 بیماری های شایع غددی در سالمندان .13

 پوستی شایع در سالمندی بیماریهای  .14

 سالمندان  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع حقوق .15

 ارزیابی پایانی )تراکمی ( دانشجویان .16
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 اهداف ویژه به تفکیک اهداف کلی هر جلسه:

 

 اهداف ویژه جلسه اول:

 

 در پایان دانشجو قادر باشد

 تعریف و معیارهای جمعیتی را بداند -1-1

 دان در جامعه را شرح دهد  سالمن تیجمع راتییتغ -1-2

 تغییرات جمعیتی در ایران طی صده اخیر را ترسیم کند -1-3
 

 :دوم اهداف ویژه جلسه

 

 در پایان دانشجو قادر باشد
 ندک فیرا تعر یسالمند -2-1

 کندرا با ذکر  سالمندی یبند میتقس -2-2

 دهد  حیتوض به سالمندی را مربوط یهایژگوی -2-3

 کند  انیب یدوران سالمند یمراقبتها تیلزوم  و اهم -2-4

 :ومس اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 دینما انیو ...  را ب یعمده بدن مانند استخوانها ، نسوج چرب یدر بخش ها یاز سالمند یناش راتییتغ -3-1

 دینما ستیرا ل یدوره سالمند  عیشا یها یماریب -3-2

 کند  انیرا ب  یسالمند عیشا یهایماری،کنترل و درمان ب یریشگیباط باپالزم در ارت یها هیتوص -3-3

 :مچهار اهداف ویژه جلسه
 را شرح دهد یدر سالمند یمنیا ستمیس تیوضع -4-1

 را نام ببرد یدر دوره سالمند یساز منیا طیواجد شرا یهایماریب -4-2

 واکسنهای برای دوران سالمندی -4-3

 بداندسنین تجویز واکسن را  -4-4

 واکسنهای  الزم را نام ببرد  -4-5

 راهای تجویز واکسنهای دوران سالمندی  را بداند  -4-6

 

 :مپنج اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 را بشناسد سالمندان  یعروق یقلب یهایماریب -5-1

 را بشناسدی ق مغزو حوادث عرو یقلب کیسکمیا یها یماریخون ،  ب یاختالالت پرفشارعالیم  -5-2

 راه های پیشگیری از بیماریهای قلبی عروقی را شرح دهد -5-3
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 :مشش اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد
 توضیح دهد پیشگیری از این بیماریها را نقش تغذیه در   -6-1

 بداند و لیست نماید انواع گروه های تغذیه ای را  -6-2

 دی را بشناسدتغذیه سالم در سالمن – 6-3

 توصیه های بهداشتی مهم تغذیه ای در سالمندان را تشریح کند -6-4

 مزایای فعالیتهای بدنی و فعالیت بدنی مناسب سالمندان را تشریح کند  -6-5

 

 :مهفت اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 ا یدنم انیب یاسکلتال و علل رخداد آن را در سالمند اختالالت -7-1

 دیذکر نما به صورت مختصر اسکلتال را اختالالتدرمان و کنترل پیشگیری  یراهها -7-2

 

 :تمشه اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 پوکی استخوان، علل ان و راهای کاهش را شرح دهد -8-1

 عوارض استوارتروز را لیست کند -8-2

 سدراهای پیشگیری از شکستگی استخوانی را بشنا-8-3

 :منه اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 اختالالت خلقی را تعریف کند -9-1

 دینما انیرا در سالمندان  بشایع  یاختالالت روان ریو سا ی ، اظطراب، مشکالت خواب بروز افسردگ علل -9-2

 دهد حیرا توض بیماریهای فوقاز  یریشگیپ یراهها -9-3
 

 :مده اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 
 حوادث شایع دوران سالمندی را بشناسد  -10-1

 مایدن انیبروز حوادث و سوانح مختلف را در سالمندان ب علل -10-2

 را ذکر کندسوانح و کاهش صدمات از  یریشگیپ یراهکارها -10-3

 :میازده اهداف ویژه جلسه

 ازمون میان ترم در این جلسه برگزار خواهد شد 

 

 :همدوازد اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 کیفیت زندگی را تعریف کند  -12-1

  سالمندان را ذکر کند یزندگ تیفیک شیموثر بر افزا عوامل-12-2

 راه های افزايش کيفيت زندگی در سالمندان را شرح دهد -12-3
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 :دهمسیز اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 بیماری های شایع غددی را لیست کند -13-1

 بیماری دیابت را تعریف کند -13-2

 دینما انیرا ب یرا در سالمند ابتیداز یریشگیپ یراهکارها -13-3

 دینما انیرا ب یرا در سالمند ابتیاز بروز عوارض مختلف د یریشگیپ یراهکارها - 13-4

 

 چهاردهم اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 در سالمندی را لیست کند شایع بیماریهای پوستی -14-1

 علل شیوع بیماریهای پوستی در سالمندان را تشریح کند -14-2

 راهای پیشگیری از بیماریهای پوستی در سالمندان را توضیح دهد -14-3

 

 دهمنزاپ اهداف ویژه جلسه

 در پایان دانشجو قادر باشد

 

 کند انیسالمندان را به اختصار ب یگو فرهن یاقتصاد ،یاجتماع حقوق -1 -15

 سالمندان و مشکالت ان را بشناسد یسرا -15-2
 سالمندان با نسل دوم و سوم را بر شمارد یزندگ یایمزا -15-3

 

 انزدهمش اهداف ویژه جلسه

 آزمون پایان ترم

 

 منابع:
 مطالب ارایه شده توسط استاد طی دوره .17

 و همکاران   یحاتم نیدکتر حس یکتاب جامع بهداشت عموم .18

  یبازنگرآخرین -نیخوشب الیو جامع سالمندی دکتر سه افتهیمراقبتهای ادغام  یآموزش راهنمای .19

 سونیهار یطب داخل کتابکلیات  .20

ترم حاضر به عات پاندمی کرونا، تدریس به صورت انالین می باشد. سعی خواهد شد از همه راه های قابل استفاده و  روش تدریس:

ی حد اکثر بهره وری دانشجویان استفاده شود. با اپلود مطالب، مقاالت و پاورپوینت و همچنین متن سخنرانی توسط امکانات موجود برا

 استاد و شرکت دانشجویان در صفحه مباحث امیدواریم به اهداف فوق برسیم

 

 اینترنت و کامپیوتر وسایل آموزشی :
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                                                                    نام و امضای مدیر گروه:                               دکتر ثریا سیابانی  نام و امضای مدرس:    

 دانشکده: EDOنام و امضای مسئول

 تاریخ ارسال :                              ل:                  تاریخ ارسا                      30/6/1399   تاریخ تحویل:         

 

 

 سنجش و ارزشیابی 

 سهم از نمره روش       آزمون

کل)بر حسب 

 درصد(

 ساعت تاریخ 

سوال طی ترم در 3-2درج  کوئیز

صفحه تکالیف و ارسال جواب 

توسط دانشجویان از طریق ایمیل 

 به استاد

10% /////////////////////////// //////////////////////// 

   %20 آزمون تشریحی  ترم آزمون میان 

آزمون پایان 

 ترم

عدا مطابق با سیاست دانشکده ب

 اعالم خواهد شد

60%   

ل در احضور فع

ی کالسبحثهای 

 انالین

 20%   

 

 مقررات کالس و انتظارات از دانشجو:
 

 در فعالیتعای آموزشی شرکت نماید .  -1

 شان کالس درس را حفظ کند و به مقرراتی که ابتدای دوره ذکر می شود احترام بگذارد -2

 تکالیف را به موقع انجام دهد -3  
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 بهداشت سالمندان جدول زمانبندی درس

 روز و ساعت جلسه :

 

 مدرس موضوع هر جلسه              تاریخ* جلسه

 دکتر سیابانی  جامعه در سالمندان تیجمع راتییتغ و یشناس تیجمع 7/7/1399  .1

 و تقسیم بندیها یسالمند تعریف 14/7  .2

در بخش  یاز سالمند یناشفیزیولوژیک و پاتولوژیک  راتییتغ 28/7  .3

 عمده بدن یها
  یدر سالمند یمنیا ستمیس تیوضع 6/8/1399  .4
  سالمندان  یعروق یقلب یهایماریب 13/8  .5
 نقش تغذیه و فعالیتهای بدنی در  سالمندان 27/8  .6
 ندر سالمندااسکلتال  اختالالت 3/9  .7
 پوکی استخوان، علل ان و راهای کاهش را شرح دهد 10/9  .8
 اختالالت خلقی شایع در سالمندان 17/9  .9

 بروز حوادث و سوانح مختلف را در سالمندان  27/9  .10
 کیفیت زندگی سالمندان 6/10  .11
 ارزیابی میان ترم دانشجویان  13/10  .12
 بیماری های شایع غددی در سالمندان 20/10  .13
 بیماریهای پوستی شایع در سالمندی  27/10  .14
 سالمندان  یو فرهنگ یاقتصاد ،یاجتماع حقوق 6/11/1399  .15

 در صورت توافق استاد و دانشجویان، با اجرای یک کالس فوق العاده می توان دوره را در دی ماه تمام کرد 


