
 

 طراحي پيشگام تدريس  (( جدول) ) 
                                                                          

 دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی گروه فراگير :                              بهداشت سالمندان     : عنوان درس 

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :                                                                                        اول نيمسال :

 واحد نظري 1تعداد واحد :                                                                       روز برگزاري كالس  :
 

 اهداف  جلسات موضوع نحوه برگزاري كالس * جلسه

 برقراری ارتباط اطمینان از داشتن پیشنیازها  تبيين انتظارات _ارزشيابي آغازين   _همعارف  

 تعیین اهداف  _جایابی  

معارفه و مروری بر تاریخچه، تعاریف  آفالين اول

 و مفاهیم متداول سالمندشناسی

  در پایان هر جلسه از فراگیر انتظار میرود که :

اول دانشجو بتواند تعاریف و مفاهیم متد

 سالمندشناسی را ارائه کند

جمعیت شناسی و تغییرات هرم سنی  آفالين دوم

 در ایران و جهان

دانشجو بتواند جمعیت شناسی و تغییرات هرم سنی 

 در ایران و جهان را شرح دهد

عوامل موثر بر تغییرات جمعیت  آفالين سوم

 سالمندان در ایران

ت دانشجو بتواند عوامل موثر بر تغییرات جمعی

 را توضیح دهد سالمندان در ایران

نظریه های در خصوص سالمندان را دانشجو بتواند  های سالمندیبررسی نظریه آفالين چهارم

 شرح دهد

مروری بر مهمترین مشكالت شایع  آفالين پنجم

 سالمندی و پیشگیری از آنان

مشكالت شایع سالمندان را توضیح دانشجو بتواند 

 ذهد

های سنی بندی گروه تقسیم آفالين ششم

 های ویژه آنانسالمندان و مراقبت

های سنی سالمندان و گروهدانشجو بتواند 

 را شرح دهد های ویژه آنانمراقبت

تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک در  آفالين هفتم

 سالمندان 

تغییرات آناتومیک و فیزیولوژیک در دانشجو بتواند 

 را توضیح دهد سالمندان 

 

ای و تغذیه بررسی نیازهای تغذیه فالينآ هشتم

 سالم در سالمندان

ای و تغذیه سالم در نیازهای تغذیهدانشجو بتواند 

 راتوضیح دهد سالمندان

 تشخيص پيشرفت تحصيلي دانشجو ارزشيابي تراكمي  

 

 آنالين / آفالين / حضوري 



 

 طرح جامع تدريس 

  (Course Plan)  
 

 دانشجویان کارشناسی بهداشت عمومی گروه فراگير :                          شت سالمندانبهدا          عنوان درس :

 خانم دکتر دوگونچی نام استاد :                                                                               اول     نيمسال :

 ندارد :  پيشنياز                                                                                    واحد نظري 1            تعداد واحد :

آشنایی با اصول بهداشت در دوران سالخوردگی و تامین سالمتی سالمندان و درک عواملی که موجب  هدف كلي درس : 

 افزایش طول عمر و در نتیجه افزایش جمعیت سالخورده می گردد.
 

 

 :يژه اهداف و

 معارفه و مروری بر تاریخچه، تعاریف و مفاهیم متداول سالمندشناسی

 جمعیت شناسی و تغییرات هرم سنی در ایران و جهان

 عوامل موثر بر تغییرات جمعیت سالمندان در ایران

 های سالمندیبررسی نظریه

 های ویژه آنانهای سنی سالمندان و مراقبتبندی گروهتقسیم 

 ک و فیزیولوژیک در سالمندانتغییرات آناتومی

 ای و تغذیه سالم در سالمندانبررسی نیازهای تغذیه

 مروری بر مهمترین مشكالت شایع سالمندی و پیشگیری از آنان

 

 آفالين  تدريس : روش

 

 

 : ف و تکاليف دانشجووظاي

 انجام تمرین کالسی در هر جلسه کالسی 

 مشارکت فعال در کالس 

  : روش ارزشيابي دانشجو

 نمره از بيست فعاليت رديف

 1 انجام تکاليف در سامانه نويد در زمان مقرر 1

  آزمون هاي كالسي در سامانه نويد 2

 1 حضور در كالس هاي مجازي 3

  امتحان ميان ترم 4

 11 امتحان پايان ترم 5



 

 

 منابع مطالعه : 

 1931منصور رضویانتشارات ارجمند چاپ  دکتر حسین حاتمی و دکتر سید-فصل یازدهم-کتاب جامع بهداشت عمومی .1

 1931چاپ  -هاشمی سیر کهولت در انسان تالیف الكساندر پی اسپنس ترجمه دکتر امیر نظام الدین غفاری و دکتر فریبرز  .1

  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی

  1931ارجمند  چاپ ششم  انتشارات -روانشناسی رشد از تولد تا مرگ تالیف فیلیپ رایس ترجمه دکتر مهشید فروغان  .9

 -انتشارات دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی  -مراقبتهای بهداشتی اولیه در سالمندان ایران تالیف دکتر شهربانو مقصودی  .4

 1931چاپ 

های ادغام یافته سالمند وزارت بهداشتمجموعه چهار جلدی راهنمای شیوه زندگی سالم در سالمندی و راهنمای مراقبت  

 

 

 

 يحات:توض

  کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات برگزار خواهد گردید. برنامه همان روز کالس های آفالین در 

  برگزار خواهد شد. همان روز و همان ساعتکالس های آنالین طبق برنامه کالسی اعالم شده از طرف امور کالس ها و امتحانات در 


