
 

  

 
 

  

  نیمسال اول : 

  

در صورت لزوم یک یا دو درس از جدول الف (دروس کمبود) براي دانشجویانی که آن دروس را قبالً نگذرانده به لیست  توضیح:

  واحدهاي این نیمسال اضافه خواهد شد. 

  

  

  

  

  

ردي

 ف

شماره  نام درس

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد  استاد 

  عملی نظري

هاي اطالع رسانی سیستم  1

  پزشکی

دانشکده   کمبود -  5/0  5/0  260207

  پیرلپزشکی

  دکتر اسدالهی  کمبود -  -  2  193602  زبان تخصصی 2

مفاهیم و مبانی   3

  سالمندشناسی

  دکتر اسدالهی  اجباري -  -  2  193612

دکتر مسعود   اجباري -  5/0  5/1  193613  اپیدمیولوژي سالمندي  4

  کریمی

5  
  اجباري -  5/0  5/1  193614  تغذیه در سالمندان

دکتر مسعود 

  کریمی

بیولوژي و فیزیولوژي   6

  سالمندي

  

  دکتر کشفی  اجباري -  -  2  193617

زندگی در دوره  کیفیت  7

  سالمندي

  دکتر اسدالهی  اجباري -  -  2  193616

 برنامه درسی ارشد سالمت سالمندي 



 نیمسال دوم : 

 

در صورت لزوم یک یا دو درس از جدول الف (دروس کمبود) براي دانشجویانی که آن دروس را قبالً نگذرانده به لیست  توضیح:

  حدهاي این نیمسال اضافه خواهد شدوا

 نیمسال سوم :

ردي

 ف

شماره  نام درس

 درس

واحدتعداد  درس وعن درس پیش نیاز   استاد 

  عملی نظري

آمار و روش تحقیق و   1

  پزشکی مبتنی بر شواهد
  کمبود -  1  2  193601

-دکتر نظري

-دکتر کریمی

دکتر اسدالهی 

  دکتر سیف

2 
سالمندي و جنبه هاي 

اخالقی و قانونی در 

  مراقبت از سالمندان

  دکتر اسدالهی  اجباري  -  -  2  193620

ارزیابی نیازهاي بهداشتی   3

  سالمندان
193615  1  1  

مفاهیم و مبانی 

سالمندشناسی  و 

 اپیدمیولوژي سالمندي

  اجباري

  دکتر قهرمانی

ارزیابی جامع سالمت در   4

  سالمندان
  اجباري -  1  1  193621

دکتر مسعود 

  کریمی

  دکتر حمیري  اجباري -  5/0  5/1  193618  روان شناسی سالمندي  5

6  
سالمندان در مراقبت از 

جامعه، خانه و مراکز 

  نگهداري

  اجباري -  1  1  193619

  دکتر اسدالهی

ردي

 ف

شماره  نام درس

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد  استاد 

  عملی نظري

1 
اصول مدیریت مصرف دارو 

  در سالمندان
193625  1  1  

بیولوژي و فیزیولوژي 

 سالمندي
  اختیاري

دکتر مسعود 

  کریمی

2  
اصول توان بخشی در 

  سالمندان
  اختیاري -  1  1  193626

دانشکده 

  توانبخشی



  

در صورت لزوم یک یا دو درس از جدول الف (دروس کمبود) براي دانشجویانی که آن دروس را قبالً نگذرانده به لیست  توضیح:

  واحدهاي این نیمسال اضافه خواهد شد.

 

 نیمسال چهارم :

  

  هاي آموزشی همراه با پایان نامه بالمانع است.اخذ درس جامانده به میزان مجاز حسب مقررات و آیین نامه توضیح:

  

 

 

   

 

3  
مدیریت مراکز مراقبت 

  سالمندان
  اختیاري -  1  1  193627

  دکتر اسدالهی

  دکتر اسدالهی  اجباري -  3  -  193622  کارآموزي در عرصه  4

شماره  نام درس ردیف

 درس

درس وعن درس پیش نیاز تعداد واحد  

 عملی نظري

  اجباري -  4  - 193623 پایان نامه  1




