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تاریخ امتحان پایان ترم:

هدف کلی درس:
آشنایی با اصول بهدا شت در دوران سالخوردگی و تامین سالمتی سالمندان و درک عواملی که موجب افزایش طول عمر و در نتیجه
افزایش جمعیت سالخورده می گردد.
در پایان دوره انتظار میرود فراگیران در موارد ذیل دانش الزم و مطلوب را کسب نمایند.
 .1تعریف سالمندی
 .2تعریف سالمندی موفق ,فعال و غیر فعال
 .3جمعیت شناسی و تغییرات هرم سنی در ایران و جهان
 .4عوامل موثر بر تغییرات جمعیت سالمندان در جامعه
 .5تغییرات فیزیولوژیک و آناتومیک سالمندان
 .6اپیدمیولوژی بیماریهای شایع جسمانی و روانی در سالمندان
 .7مراقبت از سالمندان
 .8پیری زودرس -عوامل مهم در طوالنی کردن عمر
 .9پیشگیری از بیماریهای دوران سالمندی از کودکی و نوجوانی
 .11عوامل موثر بر افزایش کیفیت زندگی سالمندان
 .11اهمیت تغذیه در سالمندان
 .12اهمیت فعالیت های فیزیکی و اجتماعی در سالمندان
 .13مدیریت اوقات فراغت و بازنشستگی در سالمندان
 .14اهمیت برنامه های فرهنگی ویژه سالمندان
 .15رعایت مسایل اخالقی در ارتباط با سالمندان
 .16اشتغال در سالمندی
 .17تامین امنیت و بیمه در سالمندی

:روش آموزش
 به منظور.) انجام می گیرد...  آموزش در کالس به روش سخنرانی و به بهره گیری از وسایل کمک آموزشی (پاورپوینت و بخش پایانی هر جلسه به پرسش و پاسخ اختصاص داده می،افزایش اثر بخشی آموزش و نیز ایجاد انگیزه در دانشجویان
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