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سازی که در دوره سالمندی  تظاهرات مختلفی  خطر  عوامل و اختالالت برای کسب آگاهی و دانش الزم  در مورد بیماریها ،  :مقدمه  

 و از شیوع بیشتری برخورداراند و یا دارای تاثیر و اهمیت بیشتری در دوره سالمندی می باشند ، نیاز به انجام  مطالعات اپیدمیولوژیکی داشته 

 می باشند که به خوبی طراحی و اجرا گردد.  در راستای این امر ، این واحد درسی  مفاهیم و روش های  اپیدمیولوژیک مرتبط با  بیماری ها

mailto:ghafarifateme@yahoo.com


تالالت  دوره سالمندی  و همچنین موضوعات و مسائل مربوط به وضعیت  بهداشت و سالمتی  عمومی سالمندان را پوشش خواهد و اخ

 داد.

 : کلیهدف الف ( 

که در دوره سالمندی  ا شیوع باالتری هدف کلی از این درس  بحث اپیدومیولوژی  بیماری ها ، اختالالت و عوامل  خطر سازی است 

 وده  و یا با اهمیت و ویژگی های منحصر به فرد در این گروه سنی مطرح است .برخوردار ب

 

 : رفتاری  ب( اهداف

  :خواهد بوددانشجو قادر درس در پایان این 

 رشد جمعیت جهان و اهمیت  بهداشت سالمندی را توضیح دهد.-1

  را توضیح دهد.  (روانی ، عملکردی و زیستسیسیر تحولی مفهوم سالمندی در جهان )با تاکید بر  جنبه های اجتماعی ، -2

 شناسد.بمفاهیم و اصول مشترک  در اپیدمیولوژی و سالمند شناسی را -3

 سالمندان را شرح دهد. (مروری بر  شاخص های وضعیت بهداشتی ، اجتماعی و اقتصادی)سالمندی از دیدگاه  اپیدمیولوژی -4

 می در سالمندی را توضیح  دهد.برخی از شایعترین مشکالت و بیماری های جس-5

 شایعترین بیماری ها و مشکالت روحی و روانی در سالمندان را توضیح دهد.-6

 شناسد .بمسائل اجتماعی و اقتصادی در سالمندان را -7 

 بداند.اصول جمع آوری و تحلیل داده ها ی اپیدمیولوژیک  را  -8

 آشنای دارد.با اصول تشخیص و طبقه بندی معلولیت ها ، بالخص در سنین سالمندی  -9

 انویه و ثالثیه در سالمندان را توضیح دهد.ثاصول پیشگیری اولیه ،  -11

 وضعیت ارائه سرویس های خدمات  بهداشتی ویژه سالمندان را  از دیدگاه اپیدمیولوژیک شرح دهد. -11

 شناسد.بولوژیک  توصیفی در سالمندان را انواع مطالعات اپیدمی-12 

 شناسد.بدرمانی و پیشگیری  در سالمندان را  آزمایی هایکار -13 

 مباحث آماری مرتبط با  اپیدمیولوژی سالمندی  را توضیح دهد. -14

 

 



  :شیوه تدریس

 ارائه می گردد.به منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده مباحث این درس به صورت سخنرانی ، بحث و گفت و گو 

 وایت برد و امکانات سمعی بصری )ویدئو پروژکتور(وسایل کمک آموزشی :

 ی :نظرواحد  دانشجو در ارزشیابیروش 

 %11                                                 و ارائه بموقع تکالیف بحث های گروهی فعال در شرکت-1

 % 21   پوستی، روانی، اجتماعی، مزمن ، حاد و ... در سالمندانارائه دو کارت خالصه از بیمارهای شایع  -2

  % 71                                                                                                ترمآزمون پایان  -3

  % 111                                                                                                             جمع-4

 . می باشد    01-02   ساعت      22/01/59  ترم  : زمان آزمون پایان توجه     

 )پنج شنبه ها( تقویم کالس تئوری 

 مدرسین عنوان ساعت تاریخ جلسه

رشد جمعیت جهان و اهمیت بهداشت سالمندان /مروری بر سیر تحولی مفهوم   12-8 8/7/15 1
سالمندی در سطح جهان)با تاکید بر جنبه های اجتماعی، روانی، عملکردی و 

 زیستی(

 
 دکتر غفاری

مسائل  /شایع ترین مشکالت و بیماری های روحی و روانی در سالمندان 12-12
 اقتصادی و اجتماعی سالمندان

اصول پیشگیری اولیه، ثانویه و ثالثیه در سالمندان  و  کارآزمایی های درمانی و  12-8 6/8/15 2
 پیشگیری در سالمندان

 
 غفاری  دکتر

متعاقبا   3

اعالم 

 میشود

  مطالعات اپیدمیولوژیک توصیفی در سالمندان
 خانم علیپور

متعاقبا   4

اعالم 

 میشود

  اصول جمع آوری و تحلیل داده های اپیدمیولوژیک
 خانم علیپور

5  

22/8/15 

 

  مروری بر مباحث آماری مرتبط با مطالعات اپیدمیولوژیک 12-8
 دکتر غفاری

مروری بر مفاهیم مشترک در اپیدمیولوژی و سالمندشناسی/ سالمندی از دیدگاه  12-12
وضعیت بهداشتی، اقتصادی و اجتماعی اپیدمیولوژی)مروری بر شاخص های 

 سالمندان(

 
 خانم نوابی

6 2/1/15 

 سه شنبه

  مروری بر برخی از شایع ترین بیماری های جسمی در سالمندان 15-13
 خانم نصیری

16/1/15 

 سه شنبه

شنایی با اصول تشخیصی و طبقه بندی معلولیت ها، باالخص در سنین آ 15-13
 سالمندی



 تقویم کارآموزی

 ساعت تاریخ

51/9/91 51-13/7 

15/9/91 51-13/7 

11/9/91 51-13/7 

18/9/91 51-13/7 

19/9/91 51-13/7 

4/53/91 51-13/7 

1/53/91 51-13/7 

6/53/91 51-13/7 

 

 

 : موزیاروش ارزیابی دانشجو در واحد کار

 % 11                                                حضور فعال در واحد کاراموزی                             -1

 % 31               بررسی، مقایسه و نقد دو مطالعه اپیدمیولوژیک در حوزه سالمندی در ایران و جهان -2

 % 41                                                           یک طرح اپیدمیولوژیک ملیو ارزیابی بررسی  -3

            % 21انجام یک مطالعه اپیدمیولوژیک میدانی                                                                    -4

 % 111                                                                                                          جمع -5
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