
 معرفی رشته سالمت سالمندی 

است که به مسائل   وزارت بهداشتاز جدیدترین رشته های مقطع کارشناسی ارشد  کارشناسی ارشد سالمت سالمندیشته ر

ه بهداشتی مبتنی بر تجارب علمی برای این قشر از جامعه می های مداخل بهداشتی، سالمت و بیماری سالمندان و نیز روش

های سالمت  فارغ التحصیالن این رشته قادر به ارزیابی نیازها ، اولویت بندی مشکالت و برنامه ریزی و اجرای مراقبت. پردازد

 .سالمندان خواهند بود

کارشناسی پرستاری،  عبارتند از 0011ارشد  رشته بر اساس دفترچه کنکور شته های کارشناسی مجاز برای ورود به اینر

مامایی، آموزش بهداشت، بهداشت عمومی، مدیریت توانبخشی، مدیریت خدمات بهداشتی و درمانی، روانشناسی بالینی، علوم 

 .تغذیه، مددکاری اجتماعی، شنوایی سنجی، بینایی سنجی، فیزیوتراپی، گفتاردرمانی، کاردرمانی

 سالمندیهدف از رشته سالمت 

می به مسائل بهداشتی، سالمت و بیماری سالمندان و نیز روشهای مداخله بهداشتی برای این قشر از جامعه د این رشته 

های تفکر خالق و حل مسئله برای کمک به کاهش مشکالت سالمندان اعم از  هدف از این رشته افزایش مهارت. پردازد

  .تاس … حقوقی و اجتماعی و کارکردی 

برخورد منطقی و عاقالنه  منطقی برخورد با این فرایند، راهکار و پیشزونده است وای اجتناب ناپذیر  دی پدیدهسالمن

نه تنها  ،های اجتماعی، افزایش کیفیت زندگی، افزایش بهبود عملکرد فیزیکی سالمندان بهداشتی، مراقبت مراقبت های  .تاس

رفاه بیشتر  بلکه افزایش طول عمر را با برخورداری از  ،های حاد و مزمن می کاهد از درصد مرگ و میر سالمندان بر اثر بیماری

تواند مانعی جدی در برابر توسعه قلمداد شود، به این  توجهی به ابعاد مختلف این قشر و نیازهای آنان می بی. می سازد همراه 

را برای زندگی   های الزم زهای روانی، اجتماعی، فرهنگی و اقتصادی این قشر نادیده گرفته شود و قابلیتصورت که اگر نیا

به طور  .ترین عامل توسعه، نیروی انسانی استوان انتظار توسعه بیشتر را داشت در حالی که مهمت نداشته باشند، چگونه می

و با  ماندمستقل بتا حد امکان طوری که فرد ، به می باشد املمندمی توان گفت هدف از این رشته افزایش عملکرد سا کلی،

 .کارآمدی نکند ناارزیابی خود نسبت به گذشته احساس پوچی و 

 اهداف دوره آموزشی رشته سالمت سالمندان

 افزایش دانش و مهارت پایه و کاربردی در زمینه سالمت و مراقبت های جامع سالمندان .0

خالق و حل مسئله برای کمک به تحلیل مشکالت سالمندان اعم از حقوقی و اخالقی و افزایش مهارت های تفکر  .2

 غیره و یافتن راه حل های مناسب و مدیریت حل مسائل مرتبط با سالمندان

توسعه توانمندی دانشجویان برای کسب دانش تحقیق و بررسی منتقدانه از تحقیقات منتشر شده و در ایجاد  .3

 انجام تحقیقات در زمینه سالمند شناسی و سالمت سالمندان توانمندی های الزم برای

 ایجاد یک پایه تحقیق در سالمت سالمندی جهت کمک به سیاستگزاری ها .0

 ایجاد مهارت ها ی ارتباط و کار عملی با سالمندان .5

به تاسیس گاهی در مورد سیاست های اجتماعی و دولتی که در زندگی سالمندان تاثیر می گذارد و یا نیاز آافزایش  .6

 . آن وجود دارد

افزایش توانایی درک و ارزیابی و مراقبت ها و خدمات مرتبط با سالمندان و سرویس های که در اختیار سالمندان  .7

 . قرار دارد

https://hypophys.org/product-category/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c/
https://behdasht.gov.ir/


  

 زمینه های شغلی پس از فراغت تحصیلی

کارشناس سالمت ،خانواده کارشناس بهداشت،پژوهشگرمی توانند به عنوان  رشته سالمت سالمندیدانشجویان فارغ التحصیل 

فارغ التصیالن رشته بهداشت عمومی  به دلیل کمبود نیرو در رشته سالمندی،که هم اکنون ) سالمندی در مراکز بهداشت

عنوان مددکار در سازمان بهزیستی  به و ،ها کارشناس امور سالمندی در دانشگاه،(مسئولیت در مراکز می باشندعهده دار این 

. مشغول به کار شوند. (باتوجه به اینکه تمامی افراد سالمند زیر پوشش سازمان بهزیستی می باشند نه وزارت بهداشت)

ارائه  ها  در دانشگاه و پژوهش دارند می توانند در زمینه آموزش PhDافرادی که تمایل به ادامه تحصیل در مقطع همچنین، 

مراکز روزانه و  مجوز احداث سرای سالمندان،دریافت در بتوانند کارشناسان ارشد این رشته امید است همچنین  .نمایندخدمت 

 .بگیرنددر اولویت قرار  احداث دیگر مراکز مربوط به حیطه سالمندان

 

https://hypophys.org/product-category/%d9%88%db%8c%d8%af%db%8c%d9%88-%d8%a2%d9%85%d9%88%d8%b2%d8%b4%db%8c/%d8%ad%d9%84-%d8%aa%d8%b4%d8%b1%db%8c%d8%ad%db%8c-%da%a9%d9%86%da%a9%d9%88%d8%b1-%d8%a7%d8%b1%d8%b4%d8%af/%d8%b3%d9%84%d8%a7%d9%85%d8%aa-%d8%b3%d8%a7%d9%84%d9%85%d9%86%d8%af%db%8c/

