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 یرضتٍِ همغغ    جبهؼِ ٍ سبلوٌذی     اضتثْذ گزٍُ آهَسضی:          پزستبری هبهبیی داًطکذُ:

 سبلوٌذیپزستبری کبرضٌبسی ارضذ  تحػیلی:

 5/1    تؼذاد ٍاحذ: هسبئل ٍ هطکالت  اجتوبػی دٍرُ سبلوٌذی   -پزستبری سبلوٌذی  سًِبم درس: 

سهبى ثزگشاری ثزرسی ٍضؼیت سالهت سبلوٌذ      -ذهیَلَصی سبلوٌذیاپی یص ًیبس:پ   کبراهَسی  5/1ٍاحذًظزی ٍ 

 7کالس کبى ثزگشاری: غجح           ه 12تب  9 :سبػت ّفتِ اٍل  8چْبرضٌجِ ّب در  :کالس: رٍس

 هذرسیي )ثِ تزتیت حزٍف الفجب(:   دکتز ثبستبًی هسئَل درس: 7 تؼذاد داًطجَیبى:

 دکتزای سبلوٌذ ضٌبسی()داًطجَی  خبًن رضبیی -دکتز ثبستبًی

 ثب ّوبٌّگی لجلی 12-13سهبى ٍ هکبى هطبٍرُ: یکطٌجِ ّب ٍ دٍضٌجِ ّب سبػت 

 )لغفب ضزح دّیذ( ضزح دٍرُ:

ایي درس هٌجز ثِ کست داًص  در خػَظ سالهت اجتوبػی ٍ هْبرت در سهیٌِ حل هسبئل ٍ هطکالت هزتجظ ثب آى 

رای هطکالت اجتوبػی ٍ ثْجَد تغبثك خبًَادُ آًْب ثوٌظَر کست ٍ ارائِ خذهبت اجتوبػی ثِ  هذدجَیبى سبلوٌذ دا

استمالل ، ثبسگطت سبلوٌذ ثِ رًٍذ هؼوَل سًذگی ٍ فؼبلیتْبی اجتوبػی ٍ ارتمب کیفیت سًذگی هی ثبضذ. ًظز ثِ 

اّویت ًمص تخػػی  پزستبری سبلوٌذی ثِ ػٌَاى ػضَ تین سالهت سبلوٌذی ٍ تَاًجخطی ضزٍری است 

  .ثب هجبًی ٍ اجشائ درس ثغَر کبهل آضٌب ضًَذ داًطجَیبى ػشیش

اجشای ایي درس ضبهل  آسیت ّبی اجتوبػی اػن اس : اس دست دادى ًمطْب ، کبرکزدّبی اجتوبػی ، اختالل در رٍاثظ 

، ػذم رسیذگی ٍ غفلت ٍ سَء رفتبر اس سَی  ثی خبًوبًیثیي فزدی ، تٌْبیی ٍ اًشٍای اجتوبػی ، ثبسًطستگی ٍ فمز ، 

 خبًَادُ  ٍ رٍضْبی هذیزیت آًْب هی ثبضذ. اػضبی

 )لغفب ضزح دّیذ(ّذف کلی: 

 ّذف کلی: 

ّذف کلی درس ، آضٌبیی ٍ ثزرسی ٍ تطخیع در خػَظ  هسبئل ٍ هطکالت ضبیغ اجتوبػی در سبلوٌذاى ٍ 

 راّکبرّبی هٌبست اجزایی ثِ هٌظَر دستیبثی ثِ ثزایٌذ ّبی هَرد اًتظبر است.

 اّذاف ثیبثیٌی:

ل خغز در هسبئل ٍ رٍاثظ اجتوبػی در سبلوٌذی تػَیز جبهؼِ اس پذیذُ سبلوٌذی ٍ حمَق ثطز ٍ ػَاه .1

ًحَُ دستزسی سبلوٌذاى ثِ خذهبت اجتوبػی ٍ ثْذاضتی درهبًی در ارتجبط ثب هزالجیي ٍ سبلوٌذاى را ثیبى کزدُ ٍ 

  ػبعفی(–هَرد ثحث ٍ ثزرسی لزار دّذ )حیغِ ضٌبختی 

لوٌذ را ثیبى ًوَدُ ٍ تذاثیز ٍ سٌبریَ ّبیی را در راستبی آهَسش ثِ خبًَادُ ٍ حفبظت اجتوبػی در سب .2

 سبلوٌذاى در جْت ارتمبی کیفیت سًذگی اجتوبػی عزاحی ٍ ایفبی ًمص ًوبیٌذ. )حیغِ رٍاى حزکتی(

اس دست دادى ًمطْب ٍ افت کبرکزد سًذگی اجتوبػی ٍ اختالل در رٍاثظ ثیي فزدی، تٌْبیی ٍ اًشٍای  .3

 وبػی هذدجَی سبلوٌذ  ٍ فزایٌذ آى را تَغیف ًوبیذ)حیغِ ضٌبختی، ػبعفی  ٍ رٍاى حزکتی(اجت

را تطزیح  ًوَدُ ٍ   (relocation stress syndrome) تغبثك ثب جبثجبیی ّبی اججبری هحل سکًَت .4

 .تذاثیز السم را ثیبى کٌذ )حیغِ ضٌبختی، ػبعفی(

تَضیح دادُ ٍ فزایٌذ پزستبری در ایي سهیٌِ را تَغیف ًوبیذ غفلت ٍ سَء رفتبر اس هذدجَی سبلوٌذ را  .5

 .)حیغِ ضٌبختی، ػبعفی(

ٍ هطکالت التػبدی ٍ  ثی خبًوبًی، فمز ٍ   HIV/AIDSپذیذُ ثبسًطستگی را تؼزیف ًوبیذ.  هسبلِ  .6

 .( در سبلوٌذاى را تَضیح دّذ )حیغِ ضٌبختی، ػبعفی( social securityاهٌیت اجتوبػی یب )

 یذُ ضکبف ثیي ًسلی را ثیبى کٌذ. )حیغِ ضٌبختی، ػبعفی(پذ .7
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هٌبثغ حوبیت اجتوبػی، ضجکِ ّبی اجتوبػی در سبلوٌذی ٍ کبرثزد ایٌتزًت ٍ فٌبٍریْبی جذیذ را تطزیح  .8

 کٌذ. )حیغِ ضٌبختی، ػبعفی(

ْبى را ثیبى کٌذ. .  تبسُ ّبی سیبست اجتوبػی در جوؼیت سبلوٌذی ٍ لَاًیي حوبیت اس سبلوٌذاى در ایزاى ٍ ج9

 )حیغِ ضٌبختی، ػبعفی( 

 ّبی تذریس:ضیَُ

 پزسص ٍ پبسخ   سخٌزاًی ثزًبهِ ریشی ضذُ   سخٌزاًی

یااابدگیزی هجتٌااای ثاااز    (PBLیبدگیزی هجتٌی ثز حل هسئلِ)  ثحث گزٍّی

 (TBLتین)

 ----------------- )لغفبً ًبم ثجزیذ( سبیز هَارد

 ح دّیذ()لغفب ضز ٍظبیف ٍ تکبلیف داًطجَ:

اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد در کلیِ جلسبت کالس ثذٍى تبخیز ٍ ثذٍى ثْبًِ خبظ حضَر یبفتِ ٍ در  

 ثحث ّبی کالس ثغَر فؼبل ضزکت ًوبیذ.

ضوي هطبرکت فؼبل در کالس ٍ اًجبم هجبحث رسوی ٍ غیز رسوی، اس داًطجَیبى اًتظبر هی رٍد هؼلَهبت ٍ       

ب هغبلؼِ کتبثخبًِ ای تمَیت ًوبیٌذ ٍ تکبلیف خَد را در سهبى ّوبٌّگ ضذُ  ثب استبد ارائِ سیز ثٌبی ػلوی خَد را ث

 دٌّذ. 

 هَثبیل ّبی داًطجَ در کالس هی ثبیست خبهَش ثبضٌذ.    

دلیمِ، اس داًطجَ اًتظبر هی رٍد اس ٍرٍد ثِ کالس درس اجتٌبة ًوَدُ تب  15در غَرت تبخیز ثیص اس    

سِ سبػتِ(  سبػت ; دٍ جلسِ کالس 6ًظن کالس سْین ثبضٌذ. ضوٌب غیجت ثیص اس حذ هجبس ) ثذیٌَسیلِ در حفظ

 هَجت هحزٍم ضذى داًطجَ اس اهتحبى پبیبى دٍرُ ٍ ثؼجبرتی حذف ٍاحذ خَاّذ ضذ.

داًطجَ هَظف است یک ّفتِ لجل اس تبریخ ارائِ سویٌبر ،  ػٌَاى ٍ هحتَای آى را  ثب استبد هسئَل هطبٍرُ  

ثبضذ تب ثغَر حضَری ٍ ثب ّوبٌّگی لجلی رفغ اضکبل گزدد. سویٌبر ّب اًفزادی ثَدُ ٍ ثِ ضیَُ ارائِ ضفبّی ٍ  داضتِ

 (. WORDکلوِ  3000)حذالل در کتجی هی ثبضذ 

 ٍسبیل کوک آهَسضی:   

   پزٍصکتَر اسالیذ  ختِ ٍ گچت  ٍایت ثزد

 -------------- لغفبً ًبم ثجزیذ()  سبیز هَارد

 )اس ًوزُ کل( :درغذ ًوزُرسضیبثی ٍ ًحَُ ا

   ًوزُ درغذ ------آسهَى پبیبى تزم   ًوزُ درغذ  30آسهَى هیبى تزم 

 ًوزُ درغذ 10ضزکت فؼبل در کالس      ًوزُ درغذ  60اًجبم تکبلیف 

 ----------ثجزیذ(  ًبملغفبً سبیز هَارد )

 ًَع آسهَى

  غلظ -غحیح جَر کزدًی           ایچٌذگشیٌِ       پبسخ کَتبُ     تطزیحی

 ----------- )لغفب ًبم ثجزیذ( سبیز هَارد

 :)لغفب ًبم ثجزیذ(: هٌبثغ پیطٌْبدی ثزای هغبلؼِ

 :هٌبثغ اًگلیسی -

 کلیِ کتت هزتجظ ثب هحتَای آهَسضی هَجَد در کتبثخبًِ - چبپی 
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 کلیِ همبالت هزتجظ ثب هحتَای آهَسضی -  ایٌتزًتی 

 هٌبثغ فبرسی:

 کلیِ کتت هزتجظ ثب هحتَای آهَسضی هَجَد در کتبثخبًِ - پیچب 

 

 کلیِ همبالت هزتجظ ثب هحتَای آهَسضی    -ایٌتزًتی 

 تبکیذ ثز  هٌبثغ سیز ثِ اضوبم 

Sara Honn Qualls,  Steven H. Zarit. Aging Families and Caregiving. John Wiley & 

Sons, Inc. Canada, 2009. 

 

Barbara Berkman (editor), Sarah D’Ambruoso. Handbook of Social Work in Health 

and Aging. OXFORD UNVERSITY PRESS, 2006. 

 

Bonnie Brandl, Carmel Bitondo Dyer, Candace J. Heisler, Joanne Marla, Lori A. 

Stiegel, Randolph W. Thomas, Elder Abuse Detection and Intervention: A 

Collaborative Approach, New York, 2007. 

 

Christina R. Victor. The Social Context of Ageing, LONDON AND NEW YORK by 

Routledge, 2005. 

Janet M. Wilmoth, Kenneth F. Ferraro, Editors. Gerontology Perspectives and Issues 

THIRD EDITION. New York , Springer Publishing Company, LLC. 2007 .  
 
Leslie A. Morgan, Suzanne R. Kunkel, Aging, Society, and The Life Course, 3

rd 
Edition. New York Springer Publishing Company, LLC.2007. 

 

Robert L. Clark, Richard V. Burkhauser, Marilyn Moon, Joseph F. Quinn, and 

Timothy M. Smeeding , T H E  E C O N O M I C S of an A G I N G  S O C I E T Y., 

USA:  Blackwell 2004. 

 

Jessica Rosenberg and Samuel Rosenberg  .Community Mental Health .Challenges for 

the 21st Century .2006 by Taylor & Francis Group, LLC New York 
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 (12-9)چْبرضٌجِ ّب سبػت سِی درس پزستبری سبلوٌذی جذٍل ّفتگی کلیبت  ارائِ

 

جلسِ 

 درس

 استبد هزثَط َاى هغبلتػٌ تبریخ

 سالهت در چبلطْب ٍ خغز ػَاهل ٍ درس ثزعزح هزٍری 4/7/97 1

 يییتؼ ٍ ّب ضبخع -سبلوٌذاى در اجتوبػی رٍاثظ ٍ یاجتوبػ

 ًمص ثز ذیتبک ثب سبلوٌذ سالهت ثز هَثز یاجتوبػ یّب کٌٌذُ

 یاجتوبػ ٍ یغیهح هلػَا

دکتز 

 ثبستبًی

2 

ثبسًطستگی،  - ثطز حمَق ٍ سبلوٌذی پذیذُ اس جبهؼِ تػَیز 11/7/97

 سبلوٌذ اجتوبػی اًشٍای ٍ تٌْبیی -سبلوٌذ ثب رفتبر سَء ٍ غفلت

 ی سکًَتی در سبلوٌذاىجبثجبیی ّب -

دکتز 

 ثبستبًی

3 

 ٍ  -سبلوٌذاى در سکًَت هحل اججبری ّبی جبثجبیی ثب تغبثك 18/7/97

 -سبلوٌذاى هٌشلٍ هحیظ سبسی ایوي - سبلوٌذ در یجٌس رٍاثظ

 ثب یارتجبع یچبلطْب اس یکی ثؼٌَاى ًسلی ثیي ضکبف پذیذُ

 سبلوٌذاى

دکتز 

 ثبستبًی

4 

 ٍ ًمطْب – خبًَادگی ارتجبعبتٍ  سبلوٌذ ٍ خبًَادُ ثِ آهَسش 25/7/97

فمز ٍ  -فزدی ثیي رٍاثظ در اختاللٍ  اجتوبػی سًذگی کبرکزد

 هطکالت التػبدی سبلوٌذ

 

 رضبیی بًنخ

5 

 یوبػاجت ذیجذ یْبیفٌبٍر ٍ اجتوبػی ضجکِ, یاجتوبػحوبیت  2/8/97

تبسُ ّبی سیبستگذاری اجتوبػی در سبلوٌذاى ٍ  -یسبلوٌذ در

 لَاًیي حوبیت اس سبلوٌذاى در ایزاى ٍ جْبى

 رضبیی بًنخ

6 

)ثِ ّوزاُ داضتي  ٌبریسوهطبٍرُ در هَضَع  -تزم بىیه اهتحبى 9/8/97

رس یب فبیل هغبلت همبالت ٍ کتت هزثَعِ جْت جستجَی آد

 الشاهی است( ٍ پزسص ٍ پبسخ  ایٌتزًتی 

دکتز 

 ثبستبًی

 
16/8/97 

 ظ-رحلت پیبهجز

 تؼغیل رسوی
 

7 
28/8/97 

8-11 

در  سبلوٌذاى یاجتوبػ هطکالت ٍ اجتوبػی سالهت یضبخػْب

جلسِ ججزاًی )ثؼلت اداهِ  - 1 گزٍُ ٌبریسو -ایزاى ٍ جْبى

ّفتِ دٍم( ثٌبچبر  8ضٌجِ در  4الس ٍ تذاخل ثب کبراهَسیْبی ک

 ثِ رٍس دٍضٌجِ هَکَل هی ضَد

دکتز 

 ثبستبًی

8 
28/8/97 

11.30-15 

در  سبلوٌذاى یاجتوبػ هطکالت ٍ اجتوبػی سالهت یضبخػْب

جلسِ ججزاًی )ثؼلت اداهِ  - 2 گزٍُ ٌبریسو -ایزاى ٍ جْبى 

ّفتِ دٍم( ثٌبچبر  8در  ضٌجِ 4کالس ٍ تذاخل ثب کبراهَسیْبی 

 ثِ رٍس دٍضٌجِ هَکَل هی ضَد

دکتز 

 ثبستبًی

 


