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کارشناسی ارشد پرستاري 

 سالمندي سه

 course)طرح دوره نظري 

plan) 
 96-97نيمسال اول تحصيلی  

 
 

 

 تدوین و بازنگري: دکتر فریده باستانیمسئول 

 96شهریور  تاریخ بازنگري:

 سیستم ها و ساختارهای مراقبتی سالمندانعنوان دوره: 

  يسالمند پرستاريگروه آموزشی: 

 مقطع تحصيلی: کارشناسی ارشد سالمندي 

 نظریه ها و الگوهاي پرستاري و کاربرد انها، مدیریت پرستاري بالينیاخالق پرستاري و روابط حرفه اي، پيش نياز: 

             ،(عملی واحد  5/1  و نظري واحد  5/1)  واحد  3تعداد واحد: 

 هفته اول ترم 8در  16-13 ساعتبعد از ظهر  زمان برگزاري کالس: شنبه ها

 ترم  اولهفته  8  درشنبه ها صبح  ي:کاراموززمان 

 با هماهنگی قبلی 12-13 ساعت یكشنبه هاو  مكان مشاوره: شنبه هازمان و 

 5محل کالس: کالس شماره 

 

  دکتر فریده باستانیمسئول درس: 

 مدرس مدعو: دکتر فرشته رضایی

 شرح درس:

ایان  مراقبتای وجه به سيستم هاا و سااختارهايبطور فزاینده اي رو به افزایش بوده، لذا ت روند رشد جمعيت سالمنداناز آنجائيكه 

آنان تأثير گذار می باشد. بنابراین این درس به کسب دانش و آگااهی  ارتقاء سالمتی قشر از افراد جامعه بسيار با اهميت است و بر

 -( و گساتره متناوعی از خادمات بهداشاتیخدمات مراقبتی )حاد تحت حااد و طاوینی مادتدانشجویان در زمينه انواع محتلف 

صاورت  فعاليتهاي اجتماعی ی و انجامشت به روند معمول زندگو  بازگ کسب استقاللسالمند که به منظور  اجتماعی به مددجویان

در راستاي ارتقا کيفيات می گيرد منجر می شود. هم چنين اگاهی از سيستم هاي مراقبتی سالمندان  این امكان را فراهم می کند که 

ی از مراقبت و حفاظت سالمندان را در جامعه طراحای و راه انادازي نماود. لاذا و بهبود تطابق خانواده هایشان، نظام مناسب زندگی

، ضروري است که  با اهداف کارکردي و ساختار انواع خادمات و نحاوه  نقش پرستاران بعنوان عضو تيم سالمت سالمندينظر به 
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دانشجویان تنظايم  یادگيري فعالو بر اساس دانشجو محوري  مدیریت انها آشنا شد. در راستاي این امر، این واحد درسی بصورت

 ميشود که به مفاهيم و موضوعات مرتبط با ساختارهاي مراقبت از سالمندان می پردازد.

 اجزای برنامه دوره:

در سالمندان با رویكردهاي متفاوت  سيستم ها و ساختارهاي مراقبتهاي حاد ، تحت حاد و طوینی مدتاجزاي این درس شامل 

 .شدخدمات می با

 هدف كلی: 

مربوطه برگازار خواهاد شاد باا اناواع  بصورت دانشجو محوري و تحت نظارت و هدایت استاددانشجویان در پایان این درس که 

با هدف پاسخگویی به نياز هااي متناوع مختلف ساختارها و سيستم هاي مراقبتی، خدماتی، بهداشتی و اجتماعی ویژه سالمندان که 

خانواده هایشان و در سه سطح پيشگيري اوليه تا ثانویه و قابل ارائه در منازل،  در ساطح جامعاه و در مراکاز مددجویان سالمند و 

 مربوطه پيش بينی شده و خدمات تخصصی خود را به مددجویان سالمند ارائه می نماید اشنا می گردد. وموسسات

 اهداف جزيی:

 : شجو قادر خواهد بوددر پایان این درس دان

را بيان نماید. )حيطه شناختی و  بازنگري در سيستم هاي مراقبتی و شبكه خدمات رسمی و غير رسمی ویژه سالمندان ضرورت -1

 عاطفی(

را توضيح دهد. )حيطه شناختی و  خدمات مراقبتی در بيمارستان ) حاد(، و مراقبتهاي تحت حاد و و طوینی مدتارائه   -2

 عاطفی(

 باشد را تشریح نماید. )حيطه شناختی( بتنی بر جامعه و یا در منزلکه م مراقبتی ویژه سالمندان خدمات -3

 را توضيح دهد.)حيطه شناختی(هاي انتخابی مسكن سالمندان حالت -4

 را تبيين کند. )حيطه شناختی و نگرشی( خدمات مراقبتی و حمایتی در جامعه و مراکز روزانهشبكه  -5

با تاکيد بر ارائه مراقبتهاي فرجه اي  منفک کردن موقتی خانواده از مسئوليتهاي مراقبتیمدلهاي مراقبت از سالمندان با هدف . 6

((respite care ( و مراقبتهاي تخصصی تسكينیhospice care ).)را تشریح نمایند )حيطه شناختی و نگرشی 

 حرکتی( را بيان کند. )حيطه شناختی و روان خانه سالمندان )آسایشگاهها و مراکز روزانه..( . 7

 را توضيح دهد. )حيطه شناختی( اهميت و جایگاه خانواده در مراقبت از سالمندان –. 8

اختار مراقبتهاي بهداشتی سو اهميت و جایگاه پرستار در شبكه هاي مراقبتی و حمایتی مبتنی بر جامعه  در سطح جهان . 9

)حيطه را مرور نمایند.   ( Living Management Assistedسالمندان )کردن در مدیریت کمک به زندگی و نيز  سالمندان

 شناختی و روان حرکتی(

 (، عاطفی)حيطه شناختیمرور نمایند. 

 (، عاطفی)حيطه شناختی را تعریف و تبيين کند. (شهرداري و اجتماعی تامين، بهزیستی)سازمانهاي داراي نقش و مسئوليت در سالمندان . 10

 (، عاطفی)حيطه شناختیرا تشریح نماید.  و سالمندي نهاد ( مردم سازمانهاي و داوطلب گروههاي (اجتماعی مشارکتهايارتباط  – . 11

  

 : شناختی، روان حرکتی )عملی( و عاطفی )نگرشی( را در بر می گيرد.حيطه هاي یادگيرياین درس بطور کلی تمامی 
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 وسايل كمك آموزشی:

 وایت برد، امكانات سمعی بصري )ویدئو پروژکتور(   

 

 وظایف و تكاليف دانشجو:

از دانشجویان انتظار می رود در کليه جلسات کالس بدون تاخير و بدون بهانه خاص حضور یافته و در بحث هاي  

 کالس بطور فعال شرکت نماید.

ي ، از دانشجویان انتظار می رود معلومات و زیر بنامشارکت فعال در کالس و انجام مباحث رسمی و غير رسمیضمن       

 خود را در زمان هماهنگ شده  با استاد ارائه دهند.  تكاليفتقویت نمایند و  مطالعه کتابخانه ايعلمی خود را با 

 موبایل هاي دانشجو در کالس می بایست خاموش باشند.    

دینوسيله در حفظ دقيقه، از دانشجو انتظار می رود از ورود به کالس درس اجتناب نموده تا ب 15در صورت تاخير بيش از    

ساعت = دو جلسه کالس( موجب محروم شدن دانشجو از امتحان پایان  6نظم کالس سهيم باشند. ضمنا غيبت بيش از حد مجاز )

 دوره و بعبارتی حذف واحد خواهد شد.

داده تا بطور دانشجو موظف است یک هفته قبل از تاریخ ارائه سمينار ،  عنوان و محتواي آن را  به استاد مسئول تحویل  

 3000)حداقل در حضوري و با هماهنگی قبلی رفع اشكال گردد. سمينار ها انفرادي بوده و به شيوه ارائه شفاهی و کتبی می باشد 

 (. WORDکلمه 

نمره( ، تنظيم وقت و استفاده از وسایل سمعی  5/2شامل آمادگی و تسلط کامل با بيان مناسب ) سمينار:  موارد ارزشيابی شفاهی

نمره(،  ایجاد انگيزه در دانشجویان جهت طرح سوال هاي احتمالی و   3بصري و تهيه و تنظيم نظام مند اسالیدهاي پاور پوینت ) 

 نمره(  می باشد.  1پيشگيري از کسل شدن، )

نمره(، فهرست نویسی و  /.5شامل وقت شناسی و تحویل بموقع یک هفته پس از ارائه شفاهی )سمينار:  ارائه کتبی موارد ارزشيابی

کلمه( به  8/. نمره( ،  عنوان مناسب )حداکثر در 5تيتر بندي مناسب که موارد متن عينا در صفحه  شماره گذاري شده درج شوند  )

نتيجه گيري و  بررسی ونقد و به همراه  بحث و نمره(  2)دمه و محتواي متن سمينار /. نمره(، مق5کليد واژه ) 3همراه حداقل 

محتوای چند كتاب نمره( ، شامل  5/2منابع علمی )بر اساس و ارائه راهكارهاي اصالحی کوتاه مدت، ميان مدت  و یا بلند مدت   پيشنهادات

، رفرنس نویسی بر طبق . در نهایتمنبع انگليسی ضروري است 4منبع فارسی و  4ذکر حداقل )است.  مرتبط با موضوعمقاله چند و تگست 

  /. نمره(.5) فورمت هاروارد

 یادگيري: -روشهاي آموزش

 خواهد بود.بحث و گفتگو و سمينار این درس به صورت سخنرانی، تعيين شده، مباحث به منظور دستيابی به اهداف آموزشی 

در مباحث درسی و انتظار می رود دانشجویان در کالس مشارکت فعال  عناوین دروس و مباحث جلسات از قبل مشخص شده

  خود داشته باشند، ضمن اینكه هدایت اصلی درس با اساتيد خواهد بود. و در تهيه و تدوین سمينار
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 وسایل کمک آموزشی : 

 ویدئو پروژکتور و امكانات دیگر سمعی بصري

 ارزشيابی واحد نظري: شيوه

 1شرکت و حضور فعال و منظم و بدون تاخير در کالس                                                             -

 13          نمره(                                           5/6سمينار )ارائه شفاهی و کتبی بطور مساوي هر یک  -

                                  6                                                                                 )پایان دوره( امتحان ميان ترم -

 نمره 20   -----------------------------------------------------------------------جمع

 

References: 
 سالمندان موجود در کتابخانهکتب فارسی مرتبط با مراقبت از  -1

 

، یهدرالص دینمالس تداشهب یانبو م یاسنش هعامج ۲۹۴۸۹

  ۱۳۶۲،یلع
۱۳۹۵ 

 ۱۳۹۳ ال سیان، جلکنیه رتاز و استوس، ه دینمال، س یشخبوان: تیاعمتاج  یو روان یکزییوفیب میاهفم ۲۹۵۷۵

 ۱۳۹۵ ایشریاتر، پالتک ینیالب یرافوگاردیروکتکال یانبم ۳۰۲۲۳

 ۱۳۹۴  ۱۳۶۱ارا،، سیانرکت اریترسو پ دیارآمودک: خداننمالس ۳۰۳۰۳
 

 مقایت انگليسی و فارسی مرتبط با سيستم ها و ساختارهاي مراقبتی سالمندان -2

 و نيز کتب زیر 
  

Jochanan E. Naschitz .CHALLENGES IN ACUTE GERIATRIC CARE Nova Biomedical 

Books. New York, 2009. 
 

STELLA MORA HENRY &  Ann Convery . THE ELDERCARE HANDBOOK . Difficult 

Choices, Compassionate Solutions Harper Collins e books, 2006.  

 

Elizabeth Vierck and Kris Hodges. Aging: Demographics, Health, and Health Services London . 

An Oryx Book Greenwood Press 2003. 

 
Howard M. Fillit , Kenneth Rockwood , Kenneth Woodhouse . BROCKLEHURST’S 

TEXTBOOK OF GERIATRIC MEDICINE AND GERONTOLOGY Saunders,  2010 

 
ANN BRADSHAWRGN, CLAIR MERRIMAN Caring for the Older Person Practical Care in 

Hospital, Care Home or at Home John Wiley & Sons Ltd , 2007. 
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Judith Ann Allender, Cherie Rector, Kristine D. Warner. COMMUNITY & PUBLIC HEALTH 

NURSING Promoting the Public’s Health 8th ed. 2014 Wolters Kluwer Health | Lippincott 

Williams & Wilkins.  
 

Darlene Yee-Melichar, Andrea Renwanz Boyle, Cristina Flores, ASSISTED LIVING 

ADMINISTRATION AND MANAGEMENT Effective Practices and Model Programs in Elder 

Care Springer Publishing Company, LLC 2011 
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در نیمه  16-13 ساعتشنبه ها  96-97نیمسال اول  -تقويم درس سیستم ها و ساختارهای مراقبتی سالمند 

 اول ترم
 

 جلسه تاريخ  هفته ترم

 كالس

 عناوين درس مدرس

1 

 

25/6/96  

 

شبكه خدمات مراقبت رسمی  -سالمندان  مراقبتیبازنگري در سيستم هاي ضرورت  -کليات طرح درس دکتر باستانی 1

 و غير رسمی ویژه سالمندان

2 

1/7/96  

 

یدکتر باستان 2 تحت حاد و طوینی مدت، جایگاه خانواده در مراقبت از  - ارائه خدمات مراقبتی در بيمارستان ) حاد( 

 مراقبت در منزل و نقش مراقبين -سالمندان 

3 

8/7/96  

 

 تعطیل رسمی -تاسوعا  

4 

15/7/96  

 

یدکتر باستان 3  (  hospice careمراقبتهاي تخصصی تسكينی ) -(  respite careمراقبتهاي فرجه اي ) ) 

5 

22/7/96  

 

یدکتر باستان 4 منفک کردن موقتی خانواده - طراحی فضاي مراقبتی ویژه سالمندان چالشهاي انتخاب مسكن سالمندان و 

 از مسئوليتهاي مراقبتی

6 

29/7/96  

 

یدکتر باستان 5 نگهداري از  و مراکز روزانه و سراي سالمندي آسایشگاههاانواع خانه سالمندان،  خانه سالمندان ) 

 در موسسات ذیربط ساختار مراقبتهاي بهداشتی سالمندان -..(سالمند

7 

6/8/96  

 

رضاییدکتر 6 سازمانهاي داراي نقش و مسئوليت در  -سالمندان  حمایتی/مراقبتی هاي شبكه در پرستار جایگاه 

 و داوطلب گروههاي( اجتماعی مشارکتهاي -( شهرداري و اجتماعی تامين، بهزیستی)سالمندان 

 و سالمندي نهاد ( مردم سازمانهاي

8 

13/8/96  

 

یدکتر باستان 7  رفع اشكال و مشاوره در خصوص سمينار -امتحان ميان ترم 

9 

20/8/96  

 

 سمينار - سيستم ها و ساختارهاي مراقبتی و خدمات ویژه سالمندان در ایران و  جهانمروري بر انواع  8 8

 )بر حسب حرف اول نام خانوادگی( 1گروه 

10 
27/8/96  

 

 سمينار - مروري بر انواع سيستم ها و ساختارهاي مراقبتی و خدمات ویژه سالمندان در ایران و  جهان 9 9

 )بر حسب حرف اول نام خانوادگی( 2گروه 

 

توجه: در صورت هماهنگی یزم براي صبح و عصر بودن در کاراموزي سيستم ها در بيمارستان حضرت رسول )ص( در تاریخ 

 ( از صبح وجود دارد. 27/8/96، امكان ارائه سمينار گروه اول و دوم در یک روز در هفته بعد )20/8/96


