داﻧﺸﮕﺎه آزاد اﺳﻼﻣﯽ واﺣﺪ اراك
داﻧﺸﮑﺪه ﻋﻠﻮم ﭘﺰﺷﮑﯽ
ﻓﺮم ﻃﺮح درس
ﻧﺎم درس  :ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان
در س ﭘﯿﺸﻨﯿﺎز:

ﮐﺪ درس114419 :

ﺗﻌﺪاد واﺣﺪ 1 :

رﺷﺘﻪ و ﻣﻘﻄﻊ ﺗﺤﺼﯿﻠﯽ :ﮐﺎرداﻧﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺧﺎﻧﻮاده
ﻫﺪف ﮐﻠﯽ

ﻧﺎم ﻣﺪرس :ﻓﺎﻃﻤﻪ ﻋﻠﯿﺎن ﻓﯿﻨﯽ

ردﯾﻒ

ﻋﻨﻮان ﺟﻠﺴﻪ

١

ﻣﻌﺎرﻓﻪ  ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ  ،ﺗﻌﺮﯾﻒ
ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻫﻤﯿﺖ آن ،
ﻫﺮم ﻫﺎي ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در
ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﻣﻌﺎرﻓﻪ  ،ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ،
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان و اﻫﻤﯿﺖ آن  ،ﻫﺮم ﻫﺎي
ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات آن در ﺟﻬﺎن و اﯾﺮان

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺪن
در دوران ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
ﺑﺪن در دوران ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ

ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي ﺑﺪن
در دوران ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺗﻐﯿﯿﺮات ﻃﺒﯿﻌﯽ دﺳﺘﮕﺎه ﻫﺎي
ﺑﺪن در دوران ﺳﺎﻟﺨﻮردﮔﯽ

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ :
-١در ﮐﻼس درس ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب ﺗﻐﯿﯿﺮاﺗﯽ را ﮐﮫ ﺑﮫ ﻃﻮر ﻃﺒﯿﻌﯽ
در دﺳﺘﮕﺎه ادراری ﺗﻨﺎﺳﻠﯽ  ،ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ  ،اﺳﮑﻠﺘﯽ رخ ﻣﯽ دھﺪ ،
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

۴

ﺷﯿﻮع و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻋﻔﻮﻧﯽ در
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮع و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي
ﻋﻔﻮﻧﯽ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

۵

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ در
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ :
-١در ﮐﻼس درس ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب ﺷﯿﻮع و ﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻋﻔﻮﻧﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﻨﻮﻣﻮﻧﯽ  ،آﻧﻔﻮﻻﻧﺰا  ،ﻋﻔﻮﻧﺖ ھﺎی دﺳﺘﮕﺎه ادراری و ...
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
-٢واﮐﺴﻦ ھﺎی ﻣﻌﻤﻮل در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی و ﻋﻮارض واﮐﺴﻦ ھﺎ را ﺑﮫ
درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از داﻧﺸﭽﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ:
-١در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺷﯿﻮع وﺑﺮوز ﺳﺮﻃﺎن ھﺎ را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 -٢در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺷﯿﻮع وﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﭘﺮﻓﺸﺎری ﺧﻮن و ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

٢

ﻧﻮع واﺣﺪ :ﻧﻈﺮي

اﻫﺪاف رﻓﺘﺎري

از داﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ :
 -١در ﮐﻼس درس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﻌﺮﯾﻒ ﮐﻨﺪ
-٢اھﻤﯿﺖ ﺑﮭﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را در ﻋﺮض ده دﻗﯿﻘﮫ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
-٣ھﺮم ھﺎی ﺟﻤﻌﯿﺘﯽ و ﺗﻐﯿﯿﺮات ان را در ﺟﮭﺎن و اﯾﺮان ﺑﮫ درﺳﺘﯽ ﺑﯿﺎن
ﮐﻨﺪ.
ازداﻧﺸﺠﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ :
-١در ﮐﻼس درس ﺣﺪاﻗﻞ  %٧٠ﺗﺎﺛﯿﺮات ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی ﺑﺮ ﺳﯿﺴﺘﻢ اﯾﻤﻨﯽ
ﻣﯿﺰﺑﺎن را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
-٢در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺗﻐﯿﯿﺮات دﺳﺘﮕﺎه ﺗﻨﻔﺴﯽ ،
ﮔﻮارﺷﯽ را ﺑﮫ ﻃﻮر ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
-٣در ﮐﻼس درس و ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی روی ﭘﻮﺳﺖ و ﻣﺨﺎط
را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

ﺣﯿﻄﻪ

وﺳﺎﯾﻞ ﻣﻮرد

روش

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

واﯾﺘﺒﺮد و
وﯾﺪﺋﻮﭘﺮوژﮐﺘﻮر

ﺳﺨﻨﺮاﻧﯽ
ﺗﻌﺎﻣﻠﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ
٣

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﻧﯿﺎز

ﺗﺪرﯾﺲ

-٣در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺷﯿﻮع وﺑﺮوز ﭘﻮﮐﯽ اﺳﺘﺨﻮان
ﺳﻘﻮط و ﺷﮑﺴﺘﮕﯽ ھﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 -۴در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺷﯿﻮع وﺑﺮوز ﺑﯿﻤﺎری ھﺎی
ﻣﻔﺼﻠﯽ از ﺟﻤﻠﮫ آرﺗﺮﯾﺖ روﻣﺎﺗﻮﺋﯿﺪ و آرﺗﺮوز را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
۶

٧

٨

ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ در
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺑﯿﻤﺎري ﻫﺎي ﻏﯿﺮ واﮔﯿﺮ در
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان

ﺷﯿﻮه ي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در دوران
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي

آﺷﻨﺎﯾﯽ داﻧﺸﺠﻮﯾﺎن ﺑﺎ ﺷﯿﻮه ي زﻧﺪﮔﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ در
دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪي

ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﻮزﺷﯽ و رﻓﺮﻧﺲ ﻫﺎ-1 :

از داﻧﺸﭽﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ:
 -١در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺷﯿﻮع وﺑﺮوز اﻓﺴﺮدﮔﯽ در
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 -٢در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺷﯿﻮع وﺑﺮوز دﻣﺎﻧﺲ ﯾﺎ زوال
ﻋﻘﻞ در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 -٣در ﮐﻼس درس و در ﺣﻀﻮر ﻣﺪرس ﺷﯿﻮع وﺑﺮوز آﻟﺰاﯾﻤﺮ در
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
-۴در ﮐﻼس درس ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب ﻣﺰاﯾﺎ و ﻣﻌﺎﯾﺐ ﺧﺎﻧﮫ ھﺎی
ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
از داﻧﺸﭽﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ:
-١ﺣﺪاﻗﻞ  %٧٠ﻋﻮاﻣﻞ ﻣﻮﺛﺮ ﺑﺮ ﻃﻮل ﻋﻤﺮ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ .
-٢ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب در ﻣﻮرد ﮐﯿﻔﯿﺖ زﻧﺪﮔﯽ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﻮﺿﯿﺤﺎﺗﯽ
ﺑﺪھﺪ.
-٣در ﮐﻼس درس و ﺑﺪون اﺳﺘﻔﺎده از ﮐﺘﺎب ﻣﺮاﻗﺒﺖ ھﺎی ﺑﮭﺪاﺷﺘﯽ اوﻟﯿﮫ
ﮐﮫ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان اراﺋﮫ ﻣﯽ ﺷﻮد ﺑﯿﺎن ﻧﻤﺎﯾﺪ.
از داﻧﺸﭽﻮ اﻧﺘﻈﺎر ﻣﯽ رود ﮐﮫ:
-١در ﮐﻼس درس ﻧﺤﻮه ی آﻣﻮزش ﺻﺤﯿﺢ ﺗﻐﺬﯾﮫ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را
ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
 -٢در ﮐﻼس درس ورزش ھﺎی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺮای ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.
-٣درﮐﻼس درس ﺣﺪاﻗﻞ  %٧٠آﻣﻮزش ھﺎی ﻻزم ﺑﺮای ﺷﯿﻮه ی زﻧﺪﮔﯽ
ﺳﺎﻟﻢ در دوران ﺳﺎﻟﻤﻨﺪی را ﺗﻮﺿﯿﺢ دھﺪ.

ﮐﺘﺎب ﺟﺎﻣﻊ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ  ،ﻓﺼﻞ  ، 11دﮐﺘﺮ ﺣﺴﯿﻦ ﺣﺎﺗﻤﯽ و ﻫﻤﮑﺎران – اﻧﺘﺸﺎرات ارﺟﻤﻨﺪ

 -ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان  ،ﻣﺮﯾﻢ ﺗﺎﺟﻮر  ،اﻧﺘﺸﺎرات ﻧﺴﻞ ﻓﺮدا

-3ﭘﺮﺳﺘﺎري در ﺳﺎﻟﻤﻨﺪان ﺗﺎﻟﯿﻒ ﮔﻠﻮرﯾﺎ ﻫﺎﻓﻤﻦ  ،ﺗﺮﺟﻤﻪ ي دﮐﺘﺮ ﺣﯿﺪر ﻋﻠﯽ ﻋﺎﺑﺪي و ﻫﻤﮑﺎران  ،ﻧﺸﺮ ﻋﺮوج

-ﻧﺤﻮةارزﯾﺎﺑﯽ ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ داﻧﺸﺠﻮ-1 :ﺣﻀﻮر ﻓﻌﺎل داﻧﺸﺠﻮ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ

-2ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﻫﺎي ﮐﻼﺳﯽ و از ﺟﻤﻠﻪ ﻣﺸﺎرﮐﺖ در ﺑﺤﺚ ﻫﺎي ﮔﺮوﻫﯽ
-3ﮐﻮﯾﯿﺰ
-4آزﻣﻮن ﭘﺎﯾﺎن ﺗﺮم
-ﺗﮑﺎﻟﯿﻒ داﻧﺸﺠﻮ :ﻣﺸﺎرﮐﺖ داﻧﺸﺠﻮ

