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   كارشناسي ارشد سالمت  سالمندي        اول :   ترم      1400-1401اول :   نیمسال    

 واحد عملی  5/0خانم خوشخو -واحد نظری  5/0دکتر شفقی  -واحد نظری  1مدرسین:  دکتر صادق مقدم 

  

    تغذیه در سالمندان :  نام درس 

 

 :  هدف كلي درس

توانمند سازي فارغ التحصیالن رشته سالمت سالمندي به منظور برنامه ریزي حمایت هاي تغذیه اي براي سالمندان و آشنایي با 

 رژیم هاي درماني به این گروه                                                                                  

 :   شرح درس   

 و اهمیت ان در سطوح پیشگیري در دوره سالمندي  دیدگاه كلي تغذیه 

 نیاز هاي تغذیه اي در سالمندان  

 آشنایي با تغذیه مناسب در بیماري هاي شایع سالمندي   



 

 

2  

  

دمانس  -اختالالت تنفسي -قلبي عروقي -دیابت: مانند 
–
 ... عفونت ها و 

ارزیابي وضعیت تغذیه سالمندان و ابزارهاي 

 حمایت هاي تغذیه اي   سنجش  تداخالت دارویي 

  مباحث اخالقي در تغذیه سالمندان  

  

 سخنراني ،بحث ،ارايه سمينار دانشجويي ، پرسش و پاسخ ،نمايش  فيلم   : روش تدریس

  
  

  : شیوه ارزشیابي دانشجو در این درس

      :نظري -

 مشاركت فعاالنه در كالس، موفقيت در آزمونهاي دوره اي و پاياني   -

 كنفرانس كالسي با موضوعات مشخص شده .انجام  -

 انجام تكاليف مرتبط در قالب واحدهاي عملي(پروژه)   -

  

سالمندي   mphكليه كتب مرتبط با تغذيه در سالمند ي ،طب سالمندي  و مقاالت معتبر ،پايان نامه هاي سالمندي  ،: منابع 

 ،دكتري سالمند شناسي  انجام شده در اين راستا.  

  
  

Mahan.k,Escrot-Stump s .,Krauses food Nutrition Diet therapy, philadelphia,W.B.Saunders last  
edition Maurice E. Shils E t al. Modern Nutrition in Health and disease. Newyork, Williams and 
Wilkins last  edition 
  

  
  

 جدول زمانبندي ارايه دروس 

 جلسه و تاريخ    موضوع  مدرس  دانشجو  مالحظات 

    طرح ارايه و معارفه   دکتر صادق مقدم     
  رسد

1 
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دستگاه گوارش و تغييرات    دکتر صادق مقدم     
  ان در دوره سالمندی 

2 

 –دکتر صادق مقدم     
  دانشجويان 

پر  –تغذيه در ديابت  
  فشاری خون 

3 

 –دکتر صادق مقدم     
  دانشجويان 

غذيه در بيماری های قلبی ت 
  عروقی 
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ديدگاه های کلی تغذيه و اهميت آن در سطوح پيشگيری در دوره   دکتر شفقی     
   1سالمندی 

5 

ديدگاه های کلی تغذيه و اهميت آن در سطوح پيشگيری در دوره   دکتر شفقی    
   2سالمندی 
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 7   1ارزيابی وضعيت تغذيه در سالمندی   دکتر شفقی     

 دکتر شفقی     
 

 8   2ارزيابی وضعيت تغذيه در سالمندی 

 9 تغذيه در  استذوپروز و سرطان ها  دکتر صادق مقدم  

 10 دارو ها و تغذيه در سالمندان  دکتر صادق مقدم  

 11 دارو ها و تغذيه در سالمندان  دکتر صادق مقدم  

   
مقدم دکتر صادق  

  

 12 حمايت های تغذيه ای در سالمندان 

  

  

 در جدول  زمانبندی مشخص شده است  عناوین کنفرانس های دانشجویی:  

  

 دانشجویان عزیز توجه نمایند که: 

  قبل از ارایه و جمع آوری مطالب با استاد هماهنگی نمایید  -

  از منابع به روز ومعتبر استفاده نمایید  -

  به بعد باشد (بجز واردی که مرتبط با تاریخچه  می باشد)  2008منابع از سال  -

  پاور ها بطو توامان فارسی و انگلیسی باشد  -

  عدد باشد  35حد اکثر پاور ها   -

مطالب را بصورت فارسی و روان در فورمت یک بوکلت آموزشی طراحی و ارایه نمایید ( این قسمت مربوط به بخشی  -

  از کار عملی می باشد

بررسی وضعیت تغذیه سالمندان در مراکز سالمت جامعه در الگ بوک بطور مشروح آورده شده .  در بخش عملی :   -

 مراجعه کننده ، انجام آزمون تن سنجی ، آموزش نکات تغذیه به سالمندان با توجه به شرایط سالمتی 


