
 فرم طرح درس دوره
 دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی درمانی گلستان

 

 بهداشت سالمنداننام درس :  

 8-91 سه شنبه ها ، ساعت تاریخ برگزاری : 9365-69سال تحصیلی  دوم نیمسالطول دوره :

 دانشکده بهداشت محل برگزاری : واحد نظری 2تعداد واحد :

 ندارد پیش نیاز : عبدالرحمان چرکزیدکتر گروه مدرسین :

ترم ششم  کارشناسی بهداشت عمومی  رشته و مقطع تحصیلی فراگیران :

 پیوسته

Charkazi@goums.ac.ir 

 

 : هدف کلی درس
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 فهرست محتوا و ترتیب ارائه درس
 

 مدرس عناوین ساعت تاریخ ردیف

 دکتر عبدالرحمان چرکزی شناسی و تغییرات هرم سنی در ایران و جهانتعریف سالمندی، جمعیت  91-8 96/99/9365 9

عوامل موثر بر تغییرات جمعیت سالمندان  در جامعه و پیامدهای سالمتی و  91-8 29/99/9365 2

 و راههای جلوگیری از پیری زودرس اجتماعی آن

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

مراقبت از آنها+ یبوست در  در دوران سالمندی و  تغییرات دستگاه گوارش 91-8 3/92/9365 3

 سالمندی و راههای پیشگیری از آن

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی تغییرات دهان و دندان و راه های مراقبت و نگهداری از دندان مصنوعی 91-8 91/92/9365 4

 دکتر عبدالرحمان چرکزی های پیشگیری از فشارخون وضعیتیتغییرات دستگاه قلبی عروقی و راه  91-8 97/92/9365 5

تغییرات دستگاه تنفس و سیستم حسی در دوران سالمندی و مراقبت های  91-8 24/92/9365 9

 آن

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اسکلتی در دوران سالمندی  و راههای   -تغییرات دستگاه عصبی، عضالنی 91-8 95/9/9369 7

 خوردن در سالمندانپیشگیری از زمین 

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

اسکلتی در دوران سالمندی  و راههای   -تغییرات دستگاه عصبی، عضالنی 91-8 22/9/9369 8

 پیشگیری از زمین خوردن در سالمندان 

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

 دکتر عبدالرحمان چرکزی ورزش و فعالیت بدنی در دوران سالمندی 91-8 26/9/9369 6

 دکتر عبدالرحمان چرکزی تغذیه و سوء تغذیه در دوران سالمندی 91-8 5/2/9369 91

 دکتر عبدالرحمان چرکزی مالحظات دارویی در سالمندان 91-8 92/2/9369 99

 دکتر عبدالرحمان چرکزی  بیماری های خاص دوران سالمندان و مراقبت از آن )پارکینسون( 91-8 96/2/9369 92

 دکتر عبدالرحمان چرکزی بیماری های خاص دوران سالمندان و مراقبت از آن )آلزایمر( 91-8 29/2/9369 93

 دکتر عبدالرحمان چرکزی بیماری های خاص دوران سالمندان و مراقبت از آن )آرتروز( 91-8 2/3/9369 94

بهداشت روان در دوران سالمندی و راههای ارتقاء و حفظ سالمت  91-8 6/3/9369 95

 روان

 دکتر عبدالرحمان چرکزی

  دکتر عبدالرحمان چرکزی برنامه  سالمت سالمندان در نظام شبکه بهداشتی کشور 91-8 99/3/9369 99
 سخنرانی، حل مسئله و تمرین، مطالعه مورد، بحث گروهی، پرسش و پاسخ روش تدریس : 

 سیاست ها و قوانین کالس :

 دانشکده می باشد.. غیبت دانشجو بر اساس مقررات آموزشی 9

 . حضور به موقع دانشجو در کالس و قبل از حضور استاد2

 . خاموش بودن  تلفن همراه دانشجو3

 : ایف و تکالیف دانشجوظو

 . رعایت نظم و انضباط در کالس9

 . مشارکت فعال در بحث گروهی، حل مسائل، و پاسخ به سئواالت2

 :پایانیدر نمره  آنسهم و درصد  روش ارزشیابی دانشجو

 درصد 21                                   . حضور فعال و موثر در کالس9

 درصد  21        (فرد سالمند 4مصاحبه با حداقل ). تکلیف ترم 2

 درصد 21                          های کوئیز                         . آزمون 2

 درصد 41                                                    . آزمون پایان ترم3

  91-92ساعت  9369/ 93/4 تاریخ امتحانات در طول ترم و پایان ترم :
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