
  بنام خداوند بخشنده و مهربان

  

  لرستان پزشکی علوم دانشگاه

 پزشکی علوم آموزش توسعه و مطالعات مرکز

  آموزشی و درسی ریزي برنامه واحد

(Course Plan) دوره طرح  

 ارشد کارشناسی:مقطع                      بهداشت و سالمندي  :آموزشی گروه آباد                          خرم ومامایی پرستاري :دانشکده

  97-98اول نیمسال -                                             سالمندان پرستاري :تحصیلی رشته ي

 کارآموزي دحوا 1نظري   واحد 1:تعداد و نوع                            بررسی وضعیت سالمت سالمند: درسی واحد نام

 ندارد :نیاز پیش                                                              )14-12( شنبه  :مکان و زمان

  رضا حسین آبادي :مدرس                                               کارشناسی ارشد پرستاري سالمندي نشجویان دا  :فراگیران

  

و در ابعاد جسمی، روحی، روانی و  جویان سالمند به شکل جامعتسلط دانشجو در بررسی وضعیت سالمت مدد :هدف کلی

و ارایه مراقبت هاي تخصصی ) تشخیص، برنامه ریزي، اجرا و ارزشیابی( اجتماعی به عنوان گامی اساسی در تدوین فرایند پرستاري

  به منظور حفظ و ارتقاي سالمت و دستیابی به سطح مطلوب کیفیت زندگی در مددجویان

در این دوره دانشجو با نحوه اخذ شرح حال از مددجوي سالمند و خانواده با استفاده از ابزارهاي بررسی سالمت  :دورهشرح 

با توجه . جامع و اختصاصی آشنا شده و بصورت نظري و عملی با نحوه انجام معاینات هر یک از ارگانها تسلط بیشتري پیدا می کند 

زندگی مددجوي سالمند آشنا شده و به وزشی دانشجو با اصول ارزیابی خانواده و محیط مآبه رویکرد جامع و جامعه نگربودن دوره 

  نقد و بررسی وضعیت سالمت سالمندان، خانواده و محیط زندگی آنها می پردازد

  :ایان این درسپاز فراگیر انتظار می رود در   :اهداف بینابینی

 . اهمیت بررسی سالمند از ابعاد فیزیکی، روانی و اجتماعی را توضیح دهد - 1

 .اصول مصاحبه و اخذ شرح حال از سالمند و خانواده را توضیح دهد - 2

هاي مختلف بررسی و شناخت سالمند شامل  زیستی، روانی، عملکردي، اجتماعی، محیطی، خانواده و مراقبت کننده را بداند و حیطه - 3

 .توضیح دهد



 .مالحظات خاص در بررسی وضعیت سالمند را توضیح دهد - 4

 . ضرورت ارزیابی جامع و بین بخشی سالمندان را توضیح دهد - 5

 .توضیح دهدینه فیزیکی با تاکید بر یافته هاي اختصاصی در سالمندان را امعیافته هاي  - 6

 .اصول کلی و نحوه  بررسی سالمت روانی، شناختی و اجتماعی سالمندان را توضیح دهد - 7

را بداند و ..... و انواع ابزارهاي شایع  و نحوه کاربرد آنها در بررسی وضعیت سالمت فیزیکی، روانی، شناختی، محیطی، تغذیه اي - 8

 . توضیح دهد

 :تدریس هاي شیوه

 (مسئله حل بر مبتنی یادگیري *  گروهی بحث    * پاسخ و پرسش      * شده ریزي برنامه سخنرانی سخنرانی

PBL ) تیم بر مبتنی یادگیري TBL   

  

 )دهید شرح لطفا( :دانشجو تکالیف و وظایف

 :رود می انتظار محترم دانشجویان از

داشته کافی مطالعه  در طرح درس شده  معرفی با استفاده از منابع آزاد و جلسه موضوع قبل از هر جلسه در خصوص  -1

 .باشد

 مشارکت در بحث هاي گروهی  عال و مستمر در جلسات کالس درس وحضور ف -2

 تبر علمیعاستفاده از منابع معرفی شده و سایر منابع م با واگذار شده  و  ب لمطابرنامه  ی مطابق با یارائه سمینار دانشجو -3

 استفاده از ابزارها سمعی بصري مناسب جهت ارایه مطلب واگذار شده -4

     هئیک هفته قبل از ارامطلب تهیه شده حداقل محتواي هماهنگی با استاد در خصوص    -5

 با موضع سمینار متناسب توسط کلیه دانشجویان یسو انگلی یه فارسلارائه یک مقا - 6

 اداره کالس درس در جلسه ارایه مطلب محول شده -7

 .ه نمره ناتمام اعالم خواهد شدئدر صورت عدم ارا الزامی بوده ومحول شده  ه تکالیف ئارا -8

  سی ديتحویل تکالیف درس بصورت مکتوب و  -9

 :آموزشی کمک وسایل

  - - - - - - - - - - - - )ببرید نام لطفاً( موارد سایر     * اسالید پروژکتور گچ و تخته * برد وایت

  :نحوه ارزشیابی

 نمره 1منظم در کالس  حضور -١

 نمره 2عال در بحث ها فمشارکت  -٢

 نمره 5ارایه کنفرانس   -٣

 )فارسی و انگلیسی(نمره 2مربوط به ابزار هاي بررسی سالمندان مقاله  دوارایه  -٤

 نمره 10امتحان پایان ترم   -٥

 غلط   - صحیح  □                    چند گزینه اي  □    کوتاه پاسخ   □*  تشریحی  □*:   نوع آزمون



 

 :)ببرید نام لطفا( :مطالعه براي پیشنهادي منابع

ترجمه قاسمی سیامک، قدرتی ویدا، فالح مهرآبادي اسماعیل،رضایی فرشته، نشر جامعه نگر،   ،پرستاري سالمندان - 1 

  1393اول 

  فروغان مهشید، دستنامه روانپزشکی سالمندان، انتشارات  دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی   -2

  هزیستی و توانبخشیناخت در سالمندي انتشارات دانشگاه علوم ببري کامرانی احمد علی، حافظه و شاک -4

5.Bates B, Bickley LS, Hoekelman RA. A guide to physical examination and history taking. 
Lippincott Williams & Wilkins; 1995. 
 
6. Davis L. Health Assessment: A Nursing Approach last edition.  
7. susan carmody et al. nursing aged care , AUSME PUBLICATION, AUSTRALLA 
8. Hazzard WR. Principles of geriatric medicine and gerontology. McGraw-Hill Companies; 

2010. 

  ارایه دهنده  عنوان مطلب  تاریخ  جلسه 

رفی درس، بررسی و تشخیص در مع  2/7/97  اول

     و مالحظات خاص سالمندان

  حسین آبادي

  حسین آبادي  گرفتن شرح حال در سالمندانمصاحبه و   9/7/97  دوم

  حسین آبادي  ارزیابی جامع سالمندان  16/7/97  سوم

   حسین آبادي  بررسی سیستم هاي مختلف بدن سالمند   23/7/97  چهارم

  حسین آبادي  بررسی سیستم هاي مختلف بدن سالمند    30/7/97  پنجم

  حسین آبادي  در سالمنديتغییرات پاراکینیک   7/8/97  ششم

 عملکردي ارزیابی وضعیتابزارهاي رایج در    14/8/97  هفتم

  ...، اجتماعی، شناختی، 

  حسین آبادي

ارایه مقاالت در خصوص ابزارهاي رایج در   21/8/97  هشتم

  بررسی وضعیت  سالمت سالمندان

  حسین آبادي

 


