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واحدی( 2ساعتی برای یک درس  2جلسه ی  17برای یک دوره درس کامل، برای مثال:    

 

 تحصیلی: یرشتهو  مقطع   و سالمندیپرستاری سالمت جامعه  گروه آموزشی:   پرستاری و مامایی دانشکده:

 کارشناسی پرستاری
 نظری د:نوع واح             واحد یک     تعداد واحد:        سالمندی سالم و فعال :نام واحد درسی

 اپیدمیولوژی در سالمندی، بررسی وضعیت سالمند،  نیاز: نیازپیش   

 دانشکده پرستاری و مامایی مکان برگزاري:            10-12 :ساعت  شنبه         دو :روز زمان برگزاري كالس:

 دکتر حیدری، ترتیب حروف الفبا(: )به اساتید          دکتر حیدری مسئول درس: نفر 8 :تعداد دانشجویان

 12-13ها  یک شنبه ساعات مشاوره با دانشجو:                              دکتر ساکی

این درس منجر به کسب دانش، آگاهی و نگرش مثبت در زمینه امکان ارائه راهکارهای علمی و عملی  شرح دوره:

، و شاخص های طول عمر همراه با سالمتی، فعالیت و پویاییدر زمینه حفظ و تامین دوره سالمندی دارای ویژگی 

شادکامی و موفقیت خواهد گردید. در این درس نقش سبک سالم زندگی به عنوان مهمترین عامل فردی و نقش و 

 وظیفه سازمانهای سیاست گذار و متولی امور سالمندان در تحقق این هدف مورد تاکید قرار می گیرد.

 هدف كلی: 

صیو   خدرس دانشجویان بتوانند دانش و آگاهی در مورد شرایط، تمهیدات و پییش نیازهیای محیرر در     در پایان

تاکیید   ردومی  یو راهبیرد کیالن  به عنیوان هیدف    ،سالم، فعال و موفقیت آمیز واجد ویژگیهای سالمندی دوره تحقق

در خصیو  مسیائل   ی ملیی و بیین المللی   سازمان بهداشت جهانی بهداشت و دیگر مراجع معتبر سیاسیت گیذاری   

 را کسب کنند.در این زمینه  ان متخصص در حوزه مسائل سالمندیرستارپ اجتماعی سالمندان و نقش -بهداشتی

 :بینابینیاهداف 

 پس از اتمام برنامه دانشجویان قادر خواهند بود:

مفاهیم سالمندی سالم، سالمندی فعال و موفق را شرر دهد. -1  

زندگی سالمندان را شرر دهد.اء کیفیت روشها و برنامه های ارتق -2  

مناطق شهری دوست دار سالمند را مورد بررسی قرار دهند.های مشخصات وویژگی -3   

روشها و طرر های تقویت توان اقتصادی و اجتماعی سالمندان)تکریم سالمندان، طرر منزلت، طرر حکمت،  -4

 و...( را مورد بررسی قرار دهند.

ارزشیابی برنامه های آموزشی، فرهنگی، ورزشی، تفریحی و سرگرمی ویژه سالمندان را  اصول طراحی، اجرا و -5

 .شرر دهد
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ه از شویق و تقویت تشکل های غیر رسمی و داوطلبانه سالمندان با هدف بهینه سازی استفادراهکارهای ت -6

 .دهد...( را شرر وجوانان و .تواناییهای سالمندان و تقویت مشارکت اجتماعی و ارتباط با سایر نسل ها)کودکان،ن

 اهکارهای بهبود ارتباط خانواده با سالمند را تجزیه و تحلیل و شرر دهد.ر -7

 رر دهد.قابل با عوامل موثر در کاهش سالمت سالمندان)سیگار، چاقی، عدم تحرک و ....( را شراهکارهای م -8

 های تدریس:شیوه

 ■پرسش و پاسخ                         ■   سخنرانی برنامه ریزی شده          ■سخنرانی

 ■بحث گروهی

  وظایف و تکالیف دانشجو:

در محیط اسکای روم در کالس های مجازی،  رعایت اصول اخالقی و حضور منظم  

 برخورد با غیبت و تاخیر دانشجو برابر مقرارت آموزشی دانشکده 

ن برنامه ریزی شدهپاسخ به تکالیف بارگزاری شده در سامانه نوید، بر اساس زما  

 آشنایی با موضوع مورد تدریس قبل از برگزاری کالس

 مشارکت در بحث های گروهی

ایی مناسب مرتبط با موضوعات درسیهانتخاب و ارائه مقاله   

سمینار با موضوعات مشخصارائه   

 وسایل کمک آموزشی:   

وب س روی       ☐دیریت ی ادگیری  سامانه م           ☐کامپیوتر           ☐ویدئو پروژکتور  ☐وایت برد 

 -ف یم   -ز اس الید ااس تفاده  سایر موارد  )لطفاً نام ببرید(:         ☐سامانه آزمون مجازی فرادید     ☐کالس آنالین 

نوی د و   ر شده و دستنوشته های مورد تایید انجمن ها و یا سازمانهای عممی با استفاده از سامانهمقاالت منتش -کتاب

 ی رومافزار اسکانرم
 

 های مختلف دانشجو:نحوه ارزشیابی دانشجو و سهم هر کدام از فعالیت

 

 نمره از بیست فعالیت ردیف

 9 انجام تکالیف در سامانه نوید در زمان مقرر 1

 -------- های کالسی در سامانه نویدآزمون 2

 1 های مجازی آنالینحضور در کالس 3

 ------- امتحان مستمر 4

 10 یان ترمامتحان پا 5
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ن میرتبط بیا   مقالیه تتیی   2تکالیف عبارت خواهد بود از ارائیه حیداقل    هاي ارزشیابی:توضیح بیشتر در مورد آیتم

الیفی که در سیامانه نویید بیارگزاری میی شیوند در      پاسخ به تک  -مره(ن 5/1عناوین ارائه شده در کالس )هر مقاله  

 1ر بحث های گروهی در محییط اسیکای روم)  دحالب بارگزاری شده و شرکت محالعه م -نمره( 6موعد تعیین شده)

 نمره(.

 

 نوع آزمون

                     ■ ور کردنیج                       ■  ایچندگزینه                        ■ پاسخ کوتاه                      ■ تشریحی

  

 :  منابع پیشنهادی برای مطالعه

 موظف به استفاده از آخرین چاپ منابع می باشند( )دانشجویان
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 توضیحات مهم:

 ا آنالین برگزار کرد.توان به صورت آفالین و یهرجمسه را می 

 ان نوای مربوط به جمسه، به عدر صورت انتخاب جمسه به صورت آفالین، بارگذاری محتوای چندرسانه

های جمسات آفالین نیز تواند عالوه بر آن از سایر ماژولگردد و استاد درس میاستاندارد پایه محسوب می

گذاری بخش ماژول جمسات آفالین در ستون مربوطه توانید نسبت به عالمتاستفاده نماید. بنابراین، می

 اقدام نمایید.

 زیاد  شبکه ولی ترجیحاً در ساعاتی که ترافیک انتخاب زمان ارائه جمسات آنالین بر عهده مدرس است

 است، سعی شود کمتر کالس برگزار شود.

 

 بندی ارائه برنامه درسجدول زمان
ردی

 ف
 عنوان جمسه تاریخ

ساعت  های تکمیمی جمسات آفالینفعالیت شیوه ارائه جمسه

 برگزاری 
 مدرس

 گفتگو تکمیف خودآزمون آفالین آنالین

1 27/11/99 

ایی بییا اهییداف و محتییوی و شیییوه آشیین

 ☐ ارزشیابی

 *

  
☐ ☐ ☐ 

8 

ری
ید
ح

 

2 4/12/99 

 8 ☐ ☐ ☐ * ☐ شهر دوست دار سالمند

یح
 یدر

3 11/12/99 

برنامه های آموزشی، فرهنگی، ورزشیی،  

 تفریحی و سرگرمی ویژه سالمندان

یح 8 ☐ ☐ ☐ * ☐
در
-ی

جو
نش
دا

 

4 18/12/99 

*  ☐ مفاهیم سالمندی سالم

  
☐ ☐ ☐ 8 

 یساک

5 25/12/99 

مشارکت اجتماعی سالمندان و ارتباط بیا  

 سایر نسل ها

☐ * ☐ ☐ ☐ 8 

کی
سا

- 
جو
نش
دا
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6 16/12/99 

 8 ☐ ☐ ☐ * ☐ ارتباط خانواده با سالمند

کی
سا

- 
جو
نش
دا

 

7 23/12/99 

*  ☐ عوامل موثر در کاهش سالمت سالمندان

  
☐ ☐ ☐ 8 

کی
سا

- 
جو
نش
دا

 

8 30/12/99 

ادی و طرحهییای تقویییت تییوان اقتصیی   

 اجتماعی سالمندان

☐ * ☐ ☐ ☐ 8 

ی
در
حی

- 
دان

جو
ش

 

 

 

 
 


