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 مقدمه : 

كه   آنجا  درساز  پرستاري  اين  ارائه خدمات  زمينه  در  ومهارت  دانش  به كسب  داراي سالمند منجر  مددجويان  به  ي 

معمول   روند  به  مددجو  بازگشت  استقالل  كسب  منظور  به  انها  خانواده   تطابق  وبهبود  اجتماعي  زندگي  مشكالت 

تقاء كيفيت زندگي وي خواهد شد نظر به نقش پرستار متخصص سالمندي بعنوان عضو تيم  وفعاليتهاي اجتماعي وار

سالمندي ب سالمت   وي  كه  است  ضروري  و  وتوانبخشي  نقشها  دادن  دست  از   : از  اعم  اجتماعي  آسيبهاي  مباني  ا 

كاركردهاي اجتماعي  اختالل در روابط بين فردي  تنهايي  وانزواي اجتماعي  بازنشستگي  فقر  عدم رسيدگي وغفلت  

(neglect( و سوء رفتار از سوي اعضاي خانواده )domestic abuseوروشهاي مديريت آنها آشنا گردد ) 
 

کلي برسي    :   هدف  مورد  سالمنديرا  در  شايع  اجتماعي  ومشكالت  مسائل  بود  خواهد  قادر  دانشجو  درس  پايان  در 

وتشخيص قرار داده وبا استفاده از دانش تخصصي در اين حوزه فرايندهاي پرستاري مربوطه وراهكارهاي مناسب اجرائي 

    را به منظور دستيابي به برايندهاي مورد انتظار بكار گيرد

 اري : اهداف رفت

 در پایان درس از دانشجوي عزیز انتظار مي رود قادر باشد : 

 عوامل خطر وجالشهاي بهداشتي وروابط اجتماعي در دوره سالمندي را بداند 1

 را توضيح دهد  ندفرايند پرستاري در اختالل فرايندهاي ارتباطات خانوادگي مددجوي سالم-2

 ء كيفيت زندگي اجتماعي مدد جوي سالمند شرح دهد اموزش خانواده مددجوي سالمند را درجهت ارتقا-3

 كاركردهاي اجتماعي مددجوي سالمند راتوضيح دهد فرايند پرستاري در زمينه از دست دادن نقشها وافت  -3

 اجتماعي سالمند را توضيح دهد  .فرايند پرستاري در زمينه اختالل در روابط بين فردي تنهائي وانزواي-4

 رس براي سالمند را شرح دهد تنوع محل سكونت در دست-5

 فرايند پرستاري در پديده غفلت از مددجوي سالمند رابيان نمايد-6



 شكل هاي مختلف بد رفتاري با سالمند را تعيين كند -7

 مند را شرح دهد لروشهاي موثر در جلوگيري از بد رفتاري با سا-8

 ا بيان نمايد مند رفرايند پرستاري در پديده فقر ومشكالت اقتصادي مددجوي سال-9

 بخصوص منزل سالمند را شرح دهد  اصول ايمن سازي محيط-10

 پديده شكاف بين نسلي را توضيح دهد -11

 منابع حمايت اجتماعي براي سالمند را توضيح دهد -12

 . نگرشهاي اجتماعي وشخصيتي نسبت به پيري را تعيين كند-12

 را تعيين كند  روند اخير جمعيتي وتاثير ان بر بر روي جمعيت سالمند-13.

 اهميت ارتباط غير كالمي با سالمند را تعين كند -15

 روش تدریس و وسایل مورد نياز : 

 با استفاده از وسايل سمعي وبصري وكمک آموزشيروش سخنراني ،  -

 پرسش وپاسخ  بحث گروهي وساير روشهاي تدريس فعال -

 بحث در گروهاي كوچک با رويكرد تفكر انتقادي -

 :   روش ارزشيابي

  5حضور ومشاركت فعال در بحثهاي كالس  ارزشيابي تكويني در طول ترم تهيه وارائه سمينارهاي مرتبط با درس و  -

 نمره 

 نمره 5انجام فعاليتهاي گروهي -

 نمره  10آزمون پايان ترم تشريحي -

 زمان ارائه تكاليف در جلسات مربوطه -

 سياستها وقوانين درس:

 

 كسر خواهد شد   %25ه تاخير :به ازاي هر جلس سياستهاي گروه

 نمره كسر خواهد شد 1به ازاي هر جلسه غيبت 

 دوجلسه تاخير به منزله يک غيبت محسوب خواهد شد

 غيبت بيش ازچهار جلسه منجر به حذف درس خواهد شد 

 روش برگزاري امتحانات و نوع آزمونها : 

 مي باشد.  تشريحيروش كتبي و بصورت 

 ه هفدهم  تاريخ امتحان پايان ترم : جلس

 منابع اصلي و ضروري جهت مطالعه :

 

 آمادگي الزم دانشجویان قبل از شروع:
 

 آمادگي و مطالعه قبلي مفاهيم سالمندي. -

 مطالعه مطالب جلسه قبل و آمادگي براي حضور فعال در پرسش و پاسخ  -

 آمادگي براي جلسة بعدي با مطالعه موضوع جلسه آينده قبل از حضور در كالس -

 مسئول دوره در مورد برخورد با غيبت و تأخير دانشجو در کالس:  سياست

 در صورت غيبت يا تأخير در كالس درس ، طبق مقررات آموزشي عمل خواهد شد. 

 مجموع ساعات درس صفر محسوب مي گردد.  17/4غيبت غير مجاز بيش از  -

 مجموع ساعات درس حذف مي گردد.  17/4غيبت مجاز بيش از  -



 بودن غيبت در جلسات  و در امتحان بر عهدة شوراي آموزشي دانشكده است. تشخيص موجه  -

 رعايت كليه شئونات اخالقي ، آموزشي ضروري است.  -

 حضور دانشجو در كالس درس قبل از حضور استاد و عدم ترك كالس تا پايان وقت آن ضروري  -

 ااست 
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 ( 3)  سالمندي پرستاري  

 زمان تشكيل کالس                                       585333 شماره درس :خانم زنديه     نام مسئول درس :

 محل برگزاري : کالس       4-6 چهارشنبه  

 

 جدول زمان بندي ارائه برنامه درس 
ماژول جلسات  نوع جلسه  لسه عنوان ج تاریخ  ردیف 

 آفالین 

ساعت برگزاري 

جلسه حضوري/  

 آنالین

 مدرس 

عوامل خطر  معرفي درس    4/12/1400 1

وجالشهاي بهداشتي وروابط  

 اجتماعي در دوره سالمندي 

  ☐حضوري 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم زندیه  

چالش هاي تامين اجتماعي   11/12/1400 2

 گي فقر ومشكالت اقتصادي بازنشست

  ☐حضوري 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم دکتر   

 کشوري 

فرايند پرستاري در اختالل   18/12/1400 3

فرايندهاي ارتباطات خانوادگي  

 سالمند و اموزش خانواده سالمند 

  ☐حضوري 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم دکتر   

 کشوري 

فرايند پرستاري در زمينه از دست   25/12/1400 4

دادن نقشها وافت كاركردهاي  

 اجتماعي سالمند 

  ☐حضوري 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم دکتر   

 کشوري 

  ☐حضوري  اهميت ارتباط غير كالمي با سالمند  18/1/1401 5

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم زندیه  

فرايند پرستاري در زمينه اختالل در   25/1/1401 6

روابط بين فردي تنهائي وانزواي.  

 اجتماعي سالمند 

  ☐حضوري 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم زندیه  

فرايند پرستاري در پديده غفلت از   1/2/1401 7

مددجوي سالمند روشهاي موثر در  

 جلوگيري از بد رفتاري با سالمند 

  ☐حضوري 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم زندیه  

فرايند پرستاري در پديده فقر   8/2/1401 8

ومشكالت اقتصادي مددجوي  

 سالمند 

  ☐حضوري 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم زندیه  

اصول ايمن سازي محيط مخصوص   15/2/1401 9

 منزل سالمند 

  ☐حضوري 

 ☐ین  آنال

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم زندیه  

  ☐حضوري  نقش پرستار در خانواده سالمند  22/2/1401 10

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

خانم دکتر   

 کشوري 

 خانم شهشهاني  ☐تكليف  ☐حضوري                                                                                                                                                                                   منابع حمايت اجتماعي براي سالمند                                                       29/2/1401 11



 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

عيتي وتاثير ان بر بر  روند اخير جم  12

 روي جمعيت سالمند 

  ☐حضوري 

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

 خانم شهشهاني 

  ☐حضوري    13

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

  

  ☐حضوري    14

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

  

  ☐حضوري    15

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐مون آز

 ☐گفتگو 

  

  ☐حضوري    16

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

  

  ☐حضوري    17

 ☐آنالین  

 ☐آفالین  

 ☐تكليف

 ☐آزمون 

 ☐گفتگو 

  

 بر اساس تقویم آموزشتاريخ امتحان پايان ترم: 

 

 :انالينلینک کالس 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 ضروري جهت مطالعه : 

 1382رستاري بهداشت خانواده. تهران نشر بشري،سال ، ميمنت ، حسيني و همكاران ، پ  -1

 منابع مفيد و كمک كننده به يادگيري بهتر :

 .1371چاپ اتحاد  –ابراهيمي ، اختر ، ارتباط ، ارتباط درماني ، الگوهاي ارتباطي در خانواده تهران  -1

 1383بهنودي،زهرا.بهداشت و مديريت خانواده.تهران،نشر بشري سال  -2

 1370، انتشار چهر  2سرشت ودل پيشه ، بهداشت جامعه حلم  -3



 لوگان پ ،ب ، داوكيز ، س ، پرستاري بهداشت جامعه خانواده محور ، روحيه اعضاي هيأت ع   -4

 .1375علمي دانشكده پرستاري تهران ، انتشارات دانشگاه علوم پزشكي ايران.

 1382جامعه نگر:سالمي تهران  3-2-1ايلدرآبادي، اسحق. پرسثاري بهداشت جامعه -5

 .انتشارات دانشگاه علوم پزشكي اصفهان.زمستان 1عاليپور،ليلي وديگران پرستاري بهداشت جامعه -6
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