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 بسمه تعالی

 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی کرمانشاه

 قالب نگارش طرح درس

 دانشکده بهداشت
 

 بهداشت سالمندان: عنوان درس

 ترم ششم: دانشجویان کارشناسی پیوسته بهداشت عمومیمخاطبان

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

  بصورت آنالین و همه روزه فراگیر:ساعت پاسخگویی به سؤاالت 

از طریق ساامانه نویاد و    00-01ها از ساعت دوشنبه؛ 0911-0011نیمسال دوم سال تحصیلی  زمان ارائه درس )روز، ساعت و نیمسال تحصیلی(:

 برنامه اسکایپ )بصورت برخط(

 : نیمدرس

و  یگروه آموزش بهداشت و ارتقاء سالمت؛ دانشکده بهداشات؛ دانشاهاه علاوم پ شاک     اریآموزش بهداشت؛ دانش یتخصص ی)دکتر انیاشتر نیحس دکتر

  واحد کی –کرمانشاه(  یدرمان یخدمات بهداشت

گاروه آماوزش بهداشات و ارتقااء      اریساالمت؛ اساتاد   یاساتهاار یس MPHسالمت و  یآموزش بهداشت و ارتقا یتخصص ی)دکتر انیلیفرزاد جل دکتر

  واحد کی –کرمانشاه(  یدرمان یو خدمات بهداشت یدانشهاه علوم پ شک سالمت؛ دانشکده بهداشت؛

 ندارد درس پیش نیاز:

 

 

 : درس شرح

مهاارت   داناش و  سات یبا یما  یارائه دهندگان خدمات بهداشت یخدمات بهداشتدریافت آنان به  ازیسالمندان و ن تیروز اف ون جمع شیبا توجه به اف ا

کاه در ساالمندان    یهماه جانباه ا   راتییبا تغ نیو همچنداده  شیاز سالمندان اف ا بتاصول مراق  و یسالمند دهیبر پدمل موثر اوخود را در رابطه با ع

 .افتد آشنا شوند یاتفاق م
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 ( واحد 2؛ جلسه  01جهت : )لی جلساتاهداف ک

 را شرح دهد.   و تعاریف مختلف سالمندی  سالمندانمفهوم بهداشت  -0

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

 را بیان کند. یسالمند تیجمع شیاف ا لیدال -9

 را شرح دهد. سالمت سالمندان یاهداف کلپیر شدن جمعیت و روند سالمندی و  -0

 را توضیح دهد. تغییرات آناتومیک، فی یولوژیک و ایمنی شناختی در سالخوردگان -5

 را بیان کند. یسالمند یها هینظر -1

 را شرح دهد. سالمندان یتوانمند ساز -7

 سوء رفتار با سالمندان را شرح دهد. -8

 ی آشنا شود.  سالمندشایع دوران  یهایماریببا  -1

 آشنا شود. یدرمان یبهداشت ستمیدر س یارائه خدمات سالمند یبرنامه هابا  -01

 آشنا شود. یدر سالمند سقوط و عدم تعادل برنامه وزارت بهداشت در خصوص پیشهیری ازبا  -00

 آشنا شود. یدر سالمند افسردگی با برنامه وزارت بهداشت در خصوص پیشهیری از -02

 آشنا شود. یدر سالمند با برنامه وزارت بهداشت در خصوص اختالالت تغایه ای -09

   آشنا شود. یدر سالمندسکته های قلبی و مغ ی  با برنامه وزارت بهداشت در خصوص پیشهیری از -00

 برنامه وزارت بهداشت در خصوص تشخیص زود هنهام و غربالهری سرطان پستان آشنا شود.با  -05

 آشنا شود. با برنامه وزارت بهداشت در خصوص تشخیص زود هنهام و غربالهری سرطان کلورکتال -01
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 : تاری به تفکیک اهداف کلی هر جلسهاهداف ویژه رف

 )مدرس: دکتر جلیلیان(جلسه اول 

 یمختلف سالمند فیبهداشت سالمندان و تعاربا  آشنایی: هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 توضیح دهد.  را بهداشت سالمندان  0

 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 9

  

 )مدرس: دکتر جلیلیان( 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 0

 کند. انیرا ب یسالمند تیجمع شیاف ا لیدال 2

 

 )مدرس: دکتر جلیلیان( چهارمو  سومجلسه 

 آناتومیک، فی یولوژیک و ایمنی شناختی در سالخوردگان تغییرات: هدف کلی

 : درپایان دانشجو قادر باشد

 و تغییرات آن در دوران سالمندی را توضیح دهد. بدن بیساختار و ترکبتواند  0

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

 

 )مدرس: دکتر جلیلیان( پنجمجلسه 

 یسالمند یها هیرنظ: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .تعریف کندرا  یشناس یریپ 0

 توضیح دهد.را ی سالمند یها هیرانواع نظ 2

 

 )مدرس: دکتر جلیلیان( و هفتم مششجلسه 

 یسالمند در یجهانکالن سازمان بهداشت  یها استیس: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهدی در سالمند یجهانکالن سازمان بهداشت  یها استیس 0

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

 . توانمند سازی و ابعاد آن را شرح دهد 9
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 )مدرس: دکتر جلیلیان( هشتمجلسه 

 سالمندانسوء رفتار با : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را تعریف نماید سوء رفتار با سالمندان 0

 را بیان نماید.انواه مختلف سوء رفتار با سالمندان 2

 شیوع انواع سوء رفتار با سالمندان را بیان نماید.   9

 عوامل خطر سوء رفتار با سالمندان را بیان نماید. 0

 

 اشتریان(نهم )مدرس: دکتر جلسه 

 در سالمندان هایماریب ینیتظاهرات بال: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهددر سالمندان هایماریب ینیتظاهرات بال 0

 را بیان نماید.سالمندان  یهایماریب شایع ترین 2

 

 دهم )مدرس: دکتر اشتریان(جلسه 

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

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد یدرمان یبهداشت ستمیدر س یارائه خدمات سالمند یبرنامه ها 0

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

 

 اشتریان(یازدهم و دوازدهم )مدرس: دکتر جلسه 

 در سالمندانو پیشهیری از سکته های قلبی و مغ ی  یو عروق یقلب یها یماریفشارخون و ب: هدف کلی

 

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را شرح دهد در سالمندان یو عروق یقلب یها یماریفشارخون و بوضعیت  0

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

9 
برای پیشهیری از سکته های قلبی و مغ ی از طریاق خطار    )ویژه کارشناس مراقبت سالمت( در خصوص مراقبت از سالمندانبرنامه وزارت بهداشت 

 سنجی و مراقبت ادغام یافته دیابت، فشارخون باال و اختالالت چربی خون را شرح دهد.  

 .بیان نمایداصالح شیوه زندگی سالمند بمنظور پیشهیری از های قلبی و مغ ی را  مداخالت آموزشی برای 0

 

 سیزدهم )مدرس: دکتر اشتریان(جلسه 

 افسردگی در دوران سالمندی: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 با برنامه ادغام یافته سالمت سالمندان در کنترل افسردگی آشنا شود. 0
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 )مدرس: دکتر اشتریان(چهاردهم  جلسه 

 تغایه در دوران سالندی: هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 .را بیان نماید یدر دوران سالمند هیتغا تیاهم 0

 نیازهای تغایه ای دروان سالمندی را شرح دهد. 2

 را نام ببرد. سالمندان هیگاار بر تغا ریعوامل خطر تاث 9

 را شرح دهد. یدر سالمند هیسوء تغا 0

 را بیان کند. در سالمندان یا هیاختالالت  تغا 5

 را بیان کند. یدوران سالمند عیشا یها یماریدر کنترل ب هینقش تغا 1

 مداخالت آموزشی برای اصالح تغایه سالمند را شرح دهد.   7

 

 پانزدهم )مدرس: دکتر اشتریان(جلسه 

 یدر سالمند سقوط و عدم تعادل: هدف کلی

 :  پایان دانشجو قادر باشددر 

 .را شرح دهدی ساز سوانح در سالمند نهیعوامل خطر زم 0

 برنامه وزارت بهداشت در خصوص مراقبت از سالمندان برای پیشهیری از سقوط )ویژه کارشناس مراقبت سالمت( را شرح دهد. 2

 

 شانزدهم )مدرس: دکتر اشتریان(جلسه 

 غربالهری سرطان پستان و سرطان کلورکتالتشخیص زود هنهام و : هدف کلی

 :  در پایان دانشجو قادر باشد

 )ویژه کارشناس مراقبت سالمت( را شرح دهد.تشخیص زود هنهام و غربالهری سرطان پستان برنامه وزارت بهداشت برای سالمندان در خصوص  0

 )ویژه کارشناس مراقبت سالمت( را شرح دهد. لهری سرطان کلورکتالتشخیص زود هنهام و غربابرنامه وزارت بهداشت برای سالمندان در خصوص  2
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 : منابع

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

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

 سالمندی؛ وزارت بهداشت، درمان و آموزش پ شکیراهنمای آموزشی مراقبت های ادغام یافته دوران  -

 انتشارات نسل فردا   ،تاجور می، مربهداشت سالمندان -

 

 

 سخنرانی، بحث گروهی: »روش تدریس» 

 سامانه نوید و برنامه اسکایپ رایانه،: »کمک آموزشی یهارسانه » 

 سنجش و ارزشیابی 

 تاریخ نمره روش آزمون آزمون

رعایاات نظاام، انضااباط، وقاات 

 شناسی و مسئولیت پایری
 .باشددانشجو مجاز به غیبت در حداکثر سه هفدهم جلسات می

 
 هر جلسه کالس 2

 طول ترم 01 تستی، تشریحی کالسی یهایابیارزش

 آموزش اعالم خواهد کرد 8 تستی، تشریحی ارزشیابی پایان دوره

 

 

 :مقررات درس و انتظارات از دانشجو

  :میروداز دانشجویان محترم انتظار 

 .حضور منظم و دقیق در جلسات درس داشته باشند -0

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

 .در هر جلسه آمادگی پاسخ گویی به سؤاالت مبحث قبلی را داشته باشند -9

 .از دیهر منابع و سایت های معتبر علمی استفاده نمایند -0

 .نمایند یا بی صدا تلفن همراه خود را در کالس خاموش -5

 

 )یک واحد( ؛ دکتر فرزاد جلیلیان )یک واحد( حسین اشتریاندکتر  :ینی مدرسام و امضان

 دکتر فرزاد جلیلیان ی مدیر گروه:ام و امضان

 دکتر رویا صفری دانشکده: EDOی مسئول ام و امضان

    : لاریخ ارسات    : ریخ تحویلات

 دکتر فرزاد جلیلیان: مدیر گروه و امضا ییدتأ   ■خیر        □بله : شدهآیا طرح درس برای اولین بار تدوین 
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 بسمه تعالی

 جدول زمانبندی درس

 

 وسیله کمک آموزشی روش تدریس ینمدرس موضوع درس جلسه

1 
 فیبااا بهداشاات سااالمندان و تعااار  ییآشاانا

 یمختلف سالمند

 انیلیدکتر جل

 سخنرانی + بحث گروهی
 اسکایپ برنامهسامانه نوید + 

 // // یو روند سالمند تیشدن جمع ریپ 2

3 
تغییاارات آناتومیااک، فی یولوژیااک و ایمناای  

 شناختی در سالخوردگان

// 
// 

4 
تغییاارات آناتومیااک، فی یولوژیااک و ایمناای  

 شناختی در سالخوردگان
// // 

 // // یسالمند یها هینظر 5

6 
بهداشات   یکالن سازمان جهاان  یها استیس

 یدر سالمند
// // 

7 
بهداشات   یکالن سازمان جهاان  یها استیس

 یدر سالمند
// // 

 // // سوء رفتار با سالمندان 8

 در سالمندان هایماریب ینیتظاهرات بال 9

انیدکتر اشتر  

// // 

11 
در  یارائااه خاادمات سااالمند  یبرنامااه هااا 

 یدرمان یبهداشت ستمیس
// // 

11 
ی و و عروق یقلب یها یماریفشارخون و ب

پیشهیری از سکته های قلبی و مغ ی در 

 سالمندان

// // 

12 
ی و و عروق یقلب یها یماریفشارخون و ب

پیشهیری از سکته های قلبی و مغ ی در 

 سالمندان

// // 

 // // افسردگی در دوران سالمندی  13

 // // تغایه در دوران سالندی 14

 // // یدر سالمند سقوط و عدم تعادل 15

 // // یدر سالمند سقوط و عدم تعادل 16

 

 با آرزوی سالمتی برای شما


