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 :  مقدمه

ا كه  آنجا  زم  ن یاز  در  ومهارت  دانش  به كسب  منجر  پرستار  نهيدرس  مددجو  يسالمند  يارائه خدمات    يدارا  انیبه 

اجتماع  روند  یمشکالت  به  مددجو  بازگشت  استقالل  كسب  منظور  به  انها  خانواده   تطابق  زندگ  وبهبود    ی معمول 

  ميبعنوان عضو ت  يمتخصص سالمند  پرستارخواهد شد نظر به نقش    ي و  یزندگ   تي فيوارتقاء ك  یاجتماع  يتهايوفعال

سالمند و  يضرور  یوتوانبخش  يسالمت   كه  و    یاجتماع   يبهايآس  سالمندو با    ياست  نقشها  دادن  از دست   : از  اعم 

وغفلت    یدگيفقر  عدم رس   یبازنشستگ   یاجتماع   ي وانزوا   ییاتنه   يفرد  نياختالل در روابط ب   یاجتماع   ي كاركردها

(neglect  رفتار سوء  و  )  ياعضا  يسو  از(  وروشهاdomestic abuseخانواده  ط  ت یریمد  ي(  و     ی آنها  مصاحبه 

   .ندینما هی مختلف، مطالب فراگرفته شده را در برنامه جامع مراقبت و آموزش اجرا و ارا  يبازدیدها

  

کل پا  يهدف  در  اجتماع   انی :  ومشکالت  مسائل  بود  خواهد  قادر  دانشجو  سالمند  ع یشا  یدرس  برس  رایدر    ی مورد 

 یمناسب اجرائ  يمربوطه وراهکارها  يپرستار  يندهایحوزه فرا  نیدر ا  یقرار داده وبا استفاده از دانش تخصص  صيوتشخ

    رديمورد انتظار بکار گ ي ندهایبه برا یابيرا به منظور دست
: 

 

 : اهداف رفتاري

 : از دانشجو  انتظار مي رود کارآموزيدرپايان    

اجتماعی .1 مشکالت  داراي  برنامه    سالمندان  طراحی  جهت  را  گروه  یک  و  شناسائی  را   عرصه  اموزشی   در 

 مراقبتی جامع انتخاب كند. 

 مربوطه مصاحبه كند. سالمندان با استفاده از اصول ارتباط با افراد، خانواده ها و  .2

 را  فهرست كند. هاي مربوطه  گروهي بررسی محيط و جامعه، مخاطرات سالمتی در با استفاه از ابزارها .3

 موثر است را فهرست كند. مربوطه   گروه هاي  مشکالت اجتماعیعواملی كه در ایجاد  .4
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جامع   .5 وو   اموزشی  برنامه  مسئله    مراقبت  سالمتحل  مخاطرات  مختلف   را  سالمند    در  هاي  عرصه  در 

 د. طراحی نمای ش سالمت بيمارستان(  )درمانگاه، منزل، دفتر آموز

 . ارائه نماید را ب يدر دوره سالمند یوروابط اجتماع  یبهداشت يعوامل خطر وجالشها .6

 ارائه نماید سالمند را  يمددجو یارتباطات خانوادگ يندهایدر اختالل فرا يپرستار ندیفرا .7

 انجام دهد سالمند  يد جومد یاجتماع  ی زندگ تيفيسالمند را درجهت ارتقاء ك ياموزش خانواده مددجو .8

 . را ارائه نمایدسالمند  يمددجو  یاجتماع  ياز دست دادن نقشها وافت كاركردها نهيدر زم يپرستار ندیفرا .9

 را تبيين نماید سالمند  يمددجو  یاجتماع  ياز دست دادن نقشها وافت كاركردها نهيدر زم يپرستار ندیفرا .10

  حيسالمند راتوض يمددجو  یاجتماع  يفت كاركردهااز دست دادن نقشها وا نهيدر زم يپرستار ندیفرا .11

 اموزش دهد سالمند را  يتنوع محل سکونت در دسترس برا  .12

 را انجام دهد سالمند  يغفلت از مددجو ده یدر پد  يپرستار ندیفرا .13

 تشخيص دهد با سالمند را  يمختلف بد رفتار  يشکل ها .14

 د ینما ارائه د را سالمن يمددجو يفقر ومشکالت اقتصاد  دهی در پد يپرستار ندیفرا- .15

 بخصوص منزل سالمند را شرح دهد  طيمح يساز منیاصول ا- .16

 ارائه نمایدسالمند را  يبرا  یاجتماع  تیمنابع حما - .17

 اموزش دهدبا سالمند را  ی كالم  ريارتباط غ  تياهم-.  .18

 

کارآموزيمراحل اجراي    

بهداشتي  و اني  در عرصه هاي درم   سالمند در يک گروه    مراقبتجامع  طراحي برنامه  حله اول:  مر  

 و مشخص كردن فرد سالمند  موضوع تعيينمعارفه،  -1

 سالمندااز جامع  مراقبتطراحی برنامه جهت  كار اداره و رهبريقبول مسوليت  -2

هماهنگی و تشکيل ارزیابی مخاطرات سالمت و تعيين مشکالت و نيازهاي مراقبتی در جامعه در هر عنوان با   -3

   دانشجوي مسئول توسط سالمندبا خانواده و جلسات مربوطه 

و مخاطرات و حل مشکل  -4 نيازها  رفع  راهکارهاي  مربوطه  از طریق  استخراج  و تشکيل جلسات   با  هماهنگی 

 توسط دانشجوي مسئول )سایر دانشجویان، مسوالن و اعضاي تيم سالمت و مراقبت در جامعه(  سالمند

برنامه    تدوین  جهت  ي بهداشتی درمانی هانيرو    هادها و ن  سایر  و ذینفعان    ،لينمسئوبا  هماهنگی  پی گيري و   -5

 سالمند از گروه هاي مراقبت جامع 

با همکاري   كارآموزيبر اساس اهداف رفتاري    ...مراقبتبرنامه جامع    سازماندهی و اجراي مداخالت مربوط به -6

 نيروهاي موجود امکانات و استفاده از با   و سایر دانشجویان

برنامه هاي گروهی جهت    ذكر  سالمند از گروه هاي مه مراقبت جامع شامل الف( برنا اول مرحله تدوین گزارش -7

 .تحت رهبرينقشهاي اعضاء گروه  مسئوليت و   طراحی و اجراي برنامه مراقبت جامع با ذكر

   نحوه نفوذ و اثرگذاري براي دستيابی به اهداف خود ارزیابی -8

دوم: -9 برنامه  مرحله  يک  آموزش  جامع  اجراي  سالمت ادفدر      سالمندگروه    در  آموزش  مراکز   تر 

 درماني و بهداشتي 

 بهداشتی در مراكز درمانی و  آموزش سالمتو سالمندآموزش  فرایند الگوي عملی طراحی و اجراي آشنایی با  -1

 اندسالمنگروه هاي ی آموزش هاي  آموزش گروهی در اولویت دانشجوي مسئول  تعيين موضوع و -2

 اعضاي خانواده   و سالمندانباگروه متمركز جلسه  و تشکيل هماهنگی  -3

جلسه    هماهنگی  -4 تشکيل  متمركز  و  مسئوالگروه  تيم    نبا  اعضاي  تکميل)سالمت  و  نيازسنجی   جهت  فرم 

 ( آموزش
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 متناسب با نياز مخاطبان)گروه هدف( در فرم هاي مربوطه آموزشی و طرح درس اهداف رفتاري تدوین -5

ی بر اساس آموزشكمک ابزار    طراحی  وتبر  منابع مع  استفاده ازبا    آموزشی  محتواي  علمی  ه روزرسانیتدارک/ ب -6

 سطح سواد سالمت مخاطبان

  ابزار و   روش،   و تایيد   آموزش گروهی  یک جلسه  جهت اجراي  خانواده ها    / سالمندانو  هماهنگی با مسئولين -7

 محتواي آموزشی 

 با روش، ابزار و  محتواي آموزشی مناسب خانواده سالمند یک در برنامه آموزشیاجراي  -8

 رفتاري و برایندهاي یادگيري مورد انتظار  در گروه مربوطه بر اساس اهداف  ارایه شده آموزشارزشيابی  -9

 و خود ارزیابی   ( خانواده سالمند یک در برنامه جامع آموزش مرحله دوم) تدوین گزارش -10
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 به نام خدا 

 دانشكده پرستاري و مامايي دانشگاه علوم پزشكي 

 مديريت و سالمت جامعه   گروه

 دانشجويان کارشناسي  ارشد سالمت جامعه   فرم ارزشیابي

 سالمندي مشكالت اجتماعي سالمندان پرستاري    کارآموزي

 1 75% 50% 25% 

با استفاده از مصاحبه و فنون ارزیابی محيط و    سالمندشناسایی گروه   -1

 جامعه

    

بنديارایه   -2 اولویت  مشکالت,  و  ها  آسيب  خطر،  عوامل   فهرست 

 سالمند در  تمشکالها ي پرستاري و   تشخيص

    

     سامندان ي ها سياستهاي عمومی موثر بر جمعيتو  منابع سایی  شنا -3

     سالمند  يها گروه و اداره یک طرح مراقبتی براي رهبري -4

ارتباط -5 سالمت،    برقراري  تيم  و  همکاران  مسوالن  مختلف  سطوح  با 

 خانواده، جامعه  سالمند

6-  

    

     با سالمندانحل چالش هاي كار ارتباط  استفاده از اصول -7

استفاده از منابع مختلف جامعه )هماهنگی با نيروي انسانی و تدارک   -8

   رونی گروه بيرونی و دشناسائی جو تسهيالت و ...( با 

    

     هاكشمکش مشکالت اجتماعی سالمن و حل توانائی -9

       در سالمند در مباحث مطرح شده  فرایند پرستاري در  اجراي -10

واداره    -11 براي  ;رهبري  برنامهارگروهی  مراقبت طراحی  در   جامع 

, مدارس, فقرا،  سالمندان،  زنان باردار  كودكان,گروههاي آسيب پذیر ) 

 ...(  بی خانمان ها و 

    

و طراحی    كاربرد فرایند پرستاري     خانواده ومسئوالن برايمشاركت   -12

   در مشکالت اجتماعی سالمندان برنامه جامع مراقبت

    

یا یک خانواده    گروه  یک  در  نيازسنجی و طراحی یک برنامه آموزشی   -13

 ( مشکالت اجتماعی سالمند) سالمند

    

آموزش   -14 و  سالمت  آموزش  ومشکالت   در)  سالمنداجراي  مسائل 

    اجتماعی سالمند

    

     سالمند  آموزش سالمت و آموزش  ارزشيابی -15

     سالمند برنامه جامع آموزش سالمت و آموزش تدوین گزارش  -16

     سالمند طرح جامع مراقبت در یک گروه  تدوین گزارش كارگروهی   -17

مت آموزش سالكاربرد فرایند    رهبري  و اداره كار گروهی در رابطه با   -18

 سالمند  در گروههاي و طراحی و اجراي برنامه  آموزشاجتماعی 

    

 طراحی و اجراي برنامه  آموزش   مشاركت در كار گروهی در رابطه با   -19

 سالمنداندر گروههاي 

    

    خود ارزیابی كار گروهی) تفسير چالش ها، تحليل و تمایز  نقش خود   -20
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 روهی و سایر اعضاي تيم در مدیریت و مشاركت در كار گ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 


