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 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی گیالنموزشی آ معاونت

 مرکز مطالعات و توسعه آموزش علوم پزشکی

 آموزش الکترونیک 

 
:  بهداشت سالمندان عنوان درس/کارگاه/دوره:   المت آموزش بهداشت و ارتقای س گروه آموزشی

: در  زشی دانشکده/ مرکز آمو  نظری  واحد  1 تعداد واحد/ساعت:    بهداشت  مانی

 یک نیمسال تحصیل  مدت زمان ارائه درس/ کارگاه/دوره:  نفر   11 روه هدف: تعداد گ

وع: زمان  کارشنایس پیوسته -هداشت عمویمب رشته  و مقطع تحصییل گروه هدف :     1399-1400 حصیل سال ت دوم  ایل پایان نیمسال  99/ 2/ 18 شی

 مشخصات استاد مسؤول: 

  ا ن نام
 

 آدرس ایمیل  تلفن همراه  تماس  هشمار  رتبه  م خانوادگ

 Rouhani.phd@gmail.com - + 981333824664 استادیار  روحان   نوشی   

 

1.   
 درس:  معرفی

 در کلیه کشورها و همچنی   ایام با توجه به اینکه      
ی

ات هرم  عیجمو  دی  . دانشجو با تعریف سالمن سالمندی است   فته است و ترکیب سن  جمعیت رو بهران افزایش یاید به زندگ ت شنایس و عوامل موثر بر تغیی 
 سالمند

ی
یلوژیک و پاتولوژیک و اپیدیم بیماریهای شایع و عوامل موثر بر آن جهت بهبود کیفیت زندگ ات فی    ان را فراخواهد گرفت. سن  آشنا خواهد شد و تغیی 

 

 کارگاه/دوره:/اهداف کلی درس    

 گردد.   خورده می  ش جمعیت سالن سالمتی سالمندان و درک عواملی که موجب افزایش طول عمر و در نتیجه افزای و تامی گیآشنایی با اصول بهداشت در دوران سالخورد 

 

   کارگاه/دوره:/اصی درس اهداف اختص   

   :دوره می رود در پایان  انتظار دستیار دانشجو/  از   

 دورهرح ط
ونیک    الکیر
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 تغییرات فیزیولوژیک و آناتومیک سالمندان  •

 روانی در سالمندانع جسمانی و ایش اپیدمیولوژی بیماریهای •

 عوامل موثر بر افزایش کیفیت زندگی سالمندان شامل:  •

 و بازنشستگی اوقات فراغت -تغذیه، فعالیت های فیزیکی و اجتماعی •

 

   1399-1400اول سال تحصیلی نیمسال  -تقویم درسی الکترونیکی     

 

بازه  عنوان  جلسه 

 زمانی 

تاریخ   تاریخ شروع  نوع رسانه 

 ان پای

 روز همان 15/2/1400 چند رسانه ای  روز 1 مقدمه  و معرفی درس  

1 
تغییرات فیزیولوژیک و آناتومیک در دوران سالمندی )دستگاه پوششی، دستگاه ایمنی،  

 و استخوانی، دستگاه عضالنی، اندام های حسی( تی دستگاه اسکل

 همانروز  15/2/1400 چند رسانه ای  روز 1

)دستگاه ادراری، غدددرون ریز، دستگاه  تومیک در دوران سالمندیناتغییرات فیزیولوژیک و آ 2

 و...(  عروقی -گوارش، دستگاه قلبی 

 همانروز  22/2/1400 چند رسانه ای  روز 1

 همانروز  29/2/1400 ه ای چند رسان روز 1 یبوست، هموروئید، سرگیجه، زمین خوردن، کاتاراکت و...( )سالمندان الت شایع دراختال 3

 همانروز  5/3/1400 چند رسانه ای  روز 1 و...(  عفونی )ادراری، ریوی ی ری ها بیما  4

،  یاختیاری ادراربی  یم پروستات،پروزیز، زخم بستر، بیماری خوش خمزمن )استئو بیما ری های  5

 پرفشاری خون، دیابت، سرطان(

 وز همانر 12/3/1400 ای  چند رسانه روز 1

 همانروز  19/3/1400 چند رسانه ای  روز 1 ، اختالل خواب زوال عقل فسردگی،  ، او شناختیتغییرات عملکردی شامل سالمت روان اختالالت  6

 همانروز  26/3/1400 چند رسانه ای  روز   1 شامل تغذیه، فعالیت بدنی، بازنشستگی ش کیفیت زندگی در سالمندان عوامل موثر بر افزای 7

طبق برنامه    روز 1 آزمون پایان ترم  8

 انی امتح
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 نحوه تدریس:     

 

 انتخاب 

 ماژول ها 

 وظایف استاد  دگانکنن یف دانشجو/ شرکت وظا ضیحتو  خیر بلی 

شرکت در بحث  مشاهده فیلم آموزشی و  فایل های چند رسانه ای   * محتوا و منابع اصلی 

 گروهی

ارائه محتوای آموزشی، پیگیری، تعامل با  

 دانشجویان از طریق برخورد با ارسال پیام 

با  ارائه محتوای آموزشی، پیگیری، تعامل  ده ی شالعات منابع معرفمط مشاهده و  منابع معرفی شده   * برای مطالعه بیشتر  نابعم

 دانشجویان از طریق برخورد با ارسال پیام  

   در صورت ضرورت   * تاالر گفتگو 

 بررسی تکلیف و ارائه بازخورد   به صورت تکلیف   * طرح سوال 

   ان ترم پای  آزمون  * آزمون 

   توجه به زمان بندی با   * کالس آنالین 

   های عملی محوله  لیت فعا   و پروژه ها یف تکال

 

 References   سمنابع اصلی در      

 1394، درمان و آموزش پزشکی، ی. جلد سوم، وزارت بهداشتتاب جامعه بهداشت عمومح و همکاران. کحاتمی   (1

 . 1392ان: جامعه نگر، تهر  هی آ. بهداشت سالمندی، نشر للعبدا  (2

 . 1394جامعه نگر، تهران:  و همکاران. روانشناسی سالمندی. صدرالهی ع  (3

 

       لینیمسال تحصیدر طول   تکالیف و پروژه ها: تکالیف محوله

 

 

 

 

 ردیف  عنوان تکلیف  مهلت پاسخ دانشجویان  از ارائه تکلیف هدف 

 ت تسهیل یادگیری یان جهت فعال دانشجو ارکمش
 های ادراکی، کابردی   پرسش ی گردد مشخص م پرسشنوع  جه به زمان وبا تو

1 



 

4 

 

 

 نمره  8     آزمون       ارزشیابی: مربوط به هر  مره نحوه ارزشیابی دانشجو و ن

 نمره  2تکلیف                                                                                                  

 

 :  یان/شرکت کنندگانارات از دانشجوو انتظ مقررات       

 به رعایت مقررات آموزشی  به شرح  زیر است: طی دوره ملزم   شرکت کننده  / هر دانشجو

 رعایت حسن اخالق و شئونات اسالمی  ✓

 http:// gumsnavid.vums.ac.ir      الکترونیکی آدرس  به  روزانه  مراجعه  ✓

  درس محتوای و   درسی موضوعات اخذ ✓

 آموزشی  ایمحتو   طالعهم ✓

 شده   محول   تکالیف   موقع به   رائها ✓

 گفتگو  و فضاهای مشارکتی حضور و شرکت فعال در تاالر   ✓

 م و یا حضوری میان ترم و پایان تر شرکت در آزمون آنالین   ✓

 


