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

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

 کارآموزي دحوا 5/1نظري   واحد 5/1:تعداد و نوع     مسائل و مش�الت اجتماع� دوره سالمندی : درسی واحد نام

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

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

  ساکی

  

اجتماع� شایع در سالمندان را مرود بررس� و تشخیص قرار داده و با دانشجو قادر خواهد بود مسائل و مش�الت  :هدف کلی

ای مناسب اجرایی را به منظور دستیابی به استفاده از دانش تخصص� در این حوزه فرایندهای پرستاری مربوطه و راه�اره

  .برایندهای مورد انتظار به کارگیرد

این درس منجر به کسب دانش و مهارت در زمینه ارائه خدمات پرستاری سالمندی به مددجویان دارای مش�الت  :دورهشرح 

تقا کسب استقالل، بازگشت مددجو به زندگ� معمول� و فعالیتهای اجتماع� و اراجتماع� و بهبود تطابق خانواده آنها به منظور 

نظر به نقش پرستار متخصص سالمندی به عنوان عضو تیم سالمت سالمندی و توانبخش� ضروری . کیفیت زندگ� خواهد شد

است که وی با مبان� آسیب های اجتماع� اعم از از دست دادن نقش ها و کارکردهای اجتماع�، اختالل در روابط بین فردی، 

� و غفلت و سوء رفتار از سوی اعضای خانواده و روش های مدیریت آنها آشنا انزوای اجتماع�، بازنشستگ�، فقر، عدم رسیدگ

  . گردد

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

 .منابع حمایت اجتماع� برای سالمندان را نام ببرد - 



 .ددوره سالمندی را شرح دهط اجتماع� رواب سالمتو  عوامل خطر  - 

 .دتباطات خانوادگ� مددجو را شرح دهفرایند پرستاری در اختالل در فرایندهای ار - 

 .اصول آموزش به خانواده مددجوی سالمند را در جهت ارتقا کیفیت زندگ� اجتماع� مددجو شرح دهد - 

 .اجتماع� مددجوی سالمند را توضیح دهدفرایند پرستاری در زمینه از دست دادن نقش ها و افت کارکرد های  - 

 .فرایند پرستاری در زمینه اختالل در روابط بین فردی، تنهایی و انزوای اجتماع� مددجوی سالمند را شرح دهد - 

را ) Relocation Stress Syndrome(فرایند پرستاری در زمینه تطابق با جابجایی های اجباری در محل س�ونت  - 

 .توضیح دهد

 .پدیده غفلت از مدجوی سالمند را شرح دهد ری درفرایند پرستا - 

 .با مددجوی سالمند را شرح دهد رپدیده سوء رفتا فرایند پرستاری در - 

 .پدیده فقر و مش�الت اقتصادی مددجوی سالمند را بیان نماید فرایند پرستاری در - 

 .اصول ایمن سازی محیط بویژه منزل برای سالمندان را نام ببرد - 

 . را شرح دهد ل� پدیده ش�اف بین نس - 

 .شاخص های اجتماع� و شاخص سالمندی را 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

 نمره 12امتحان پایان ترم   -٤

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

 

 :)ببرید نام لطفا( :مطالعه براي پیشنهادي منابع

 

 

  ارایه دهنده  عنوان مطلب  تاریخ  جلسه 

چالش هاي مراقبت از عوامل خطر و مروري بر رفی درس، مع  2/7/97  اول

  روابط اجتماعی سالمندان   از منظر 

  حسین آبادي

  حسین آبادي  آموزش خانواده مددجوی سالمند در جهت ارتقا کیفیت زندگ� اجتماع�  9/7/97  دوم

فرایند پرستاری در زمینه از دست دادن نقش ها و افت کارکرد های   16/7/97  سوم

  اجتماع� مددجوی سالمند
  حسین آبادي

ل در روابط بین فردی، تنهایی و انزوای فرایند پرستاری در زمینه اختال  23/7/97  چهارم

  اجتماع� مددجوی سالمند
  حسین آبادي

فرایند پرستاری در اختالل در فرایندهای ارتباطات خانوادگ� مددجوی   30/7/97  پنجم

  سالمند
  دکتر ساکی خانم

فرایند پرستاری در زمینه تطابق با جابجایی های اجباری در محل س�ونت   7/8/97  ششم

)Relocation Stress Syndrome(  
  حسین آبادي

   خانم دکتر ساکی  پدیده غفلت از مدجوی سالمند فرایند پرستاری در  14/8/97  هفتم

  حسین آبادي  سالمندانمنابع حمایت اجتماع� برای   21/8/97  هشتم

  خانم دکتر ساکی  پدیده سوء رفتا با مددجوی سالمند فرایند پرستاری در  28/8/97  نهم



  اديحسین آب  پدیده ش�اف بین نسل�  5/9/97  دهم

  خانم دکتر ساکی  پدیده سوء رفتا با مددجوی سالمند  فرایند پرستاری در  12/9/97  یازدهم

  اديحسین آب  پدیده فقر و مش�الت اقتصادی مددجوی سالمند فرایند پرستاری در  19/9/97  دوازدهم

شاخص های / اناصول ایمن سازی محیط بویژه منزل برای سالمند  26/9/97  سیزدهم

  اجتماع� و شاخص های سالمندی
  اديحسین آب

 
 


