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 پرستاری و مامايی دانشکده:

سالمندی پرستاری سالمت جامعه و گروه آموزشی:    

 کارشناسی ارشد پرستاری سالمندی حصیلی:ت یرشتهو مقطع 

 1پرستاری سالمندی نام درس: 

 نظری د:وع واحن   2       تعداد واحد:

 بررسی وضعیت سالمت، اپیدمیولوژی سالمندی یش نیاز:پ

 كالس یازده مکان برگزاری:   11-11 :ساعت  شنبه:زمان برگزاری كالس: روز

 دكتر راضیه السادات حسینی :مدرسین  نفر 6 تعداد دانشجویان:

  ه:شرح دور

 

با توجه به اینکه سالمندی، دارای ابعاد جسمی، روانی و اجتماعی می باشد، درس پرستاری سالمندی یک به منظوور  

آشنایی دانشجویان كارشناسی ارشد پرستاری سالمندی، با تغییرات جسومانی سوالمندی بوه توورت ویزیولوژیوک و      

 پاتولوژیک تدوین و ارائه خواهد شد.

 

 لی: هدف ک

در پایان این دوره، انتظار می رود كه دانشجویان دانش و مهارت الزم در مورد ارائه مراقبتهای پرستاری تخصصی بوه  

بیماران/ مددجویان سالمنددچار اختالالت عملکرد و بیماری های مرتبط با هر یک از سیستم هوای مختلوب بودنی و    

 المند را كسب نموده باشند.بهبود سازگاری خانواده با شرایط س

 

 بینابینی:اهداف 

 بود: دپس از پایان این دوره قادر خواه دانشجو

 ورآیند پرستاری در مشکالت شایع تغذیه ای سالمندان را شرح دهد. .1

 ورآیند پرستاری در تغییرات و مشکالت گوارشی سالمندان را شرح دهد. .2

 ت اندوكرین سالمندان را شرح دهد.ورآیند پرستاری در تغییرات و مشکال .1

 ورآیند پرستاری در تغییرات و مشکالت مغز و اعصاب سالمندان را شرح دهد. .4

 ورآیند پرستاری در تغییرات و مشکالت قلبی و عروقی سالمندان را شرح دهد. .1

 ورآیند پرستاری در تغییرات و مشکالت اسکلتی و عضالنی سالمندان را شرح دهد. .6

 در تغییرات و مشکالت حواس پنج گانه سالمندان را شرح دهد.ورآیند پرستاری  .7

 ورآیند پرستاری در حوادث شایع سالمندی به ویژه سقوط سالمندان را شرح دهد. .8

 ورآیند پرستاری در تغییرات و مشکالت تنفسی سالمندان را شرح دهد. .9

 .ورآیند پرستاری در تغییرات و مشکالت ادراری تناسلی سالمندان را شرح دهد .11

 پوستی و زخم سالمندان را شرح دهد.تغییرات و مشکالت ورآیند پرستاری در  .11

 لوژیک سالمندان را شرح دهد.وورآیند پرستاری در اختالالت انک .12

 مراقبتهای تسکینی در سالمندان را شرح دهد. .11

 ورآیند پرستاری در توان بخشی سالمندان را شرح دهد. .14
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 های تدريس:شیوه

 *پرسش و پاسخ   برنامه ریزی شده سخنرانی  * سخنرانی

 (TBLیادگیری مبتنی بر تیم)  (PBLیادگیری مبتنی بر حل مسئله) *بحث گروهی

 ----------------- )لطفاً نام ببرید( سایر موارد
 

 
 

 )لطفا شرح دهید( وظايف و تکالیف دانشجو:

 دانشجو الزم است به طور مداوم در كالسها حضور داشته باشند. .1

 ب مربوط به مباحث مختلب را قبل از هر كالس مطالعه نمایند.مطال .2

 در بحث های گروهی كالس شركت وعاالنه داشته باشد .1

 در خصوص مطالب هر جلسه، مقاله مناسب را تهیه، مطالعه و در كالس ارائه نماید. .4

 

 

 وسايل کمک آموزشی:   

  *پروژكتور اسالید  خته و گچت  وایت برد

 -------------- ببرید( لطفاً نام)  سایر موارد

 

 )از نمره کل( :درصد نمرهنحوه ارزشیابی و 

     نمره درتد ------آزمون پایان ترم      نمره درتد03آزمون میان ترم 

  

 نمره درتد 03شركت وعال در كالس     نمره درتد 03انجام تکالیب 

 ----------ببرید(  ناماً لطفسایر موارد )

 

 ننوع آزمو

غلوط  -تحیح           جور كردنی           ایچندگزینه       پاسخ كوتاه     تشریحی
  

 ----------- )لطفا نام ببرید( سایر موارد

  

 :)لطفا نام ببريد(: منابع پیشنهادی برای مطالعه

 :منابع انگلیسی -

 چاپی 

1- Hazzard's Geriatric Medicine and Gerontology, 7e, 2017, Jeffrey B. Halter, Joseph G. 

Ouslander, Stephanie Studenski, Kevin P. High, Sanjay Asthana, Mark A. Supiano, 

Christine Ritchie 
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2-  Pathy's Principles and Practice of Geriatric Medicine, 5th Edition Alan J. Sinclair, John 

E. Morley, Bruno Vellas April 2012, Wiley-Blackwell  

3- Case- Based Geriatrics A Global Approach Victor Hirth Darrly Wieland Manureen 

DeverBumba 2011, Mc Graw Hill  

4-  Essential Geriatrics, 2nd edition, Henry Woodford Geoge, 2111, Radcliffe 

5- Nursing Older Adults, Jan Reed, Charlotte L. Clarke, Ann Macfarlane, 2012, Mc Graw 

Hill 

 

 
 

 منابع فارسی:

 چاپی 

 ،حافظه و شناخت در سالمندی، دکتر علی اکبری کامرانی، دانشگاه علوم بهزيستی و توان بخشی 

  مبانی نظری نظری پرستاری توانبخشی ، دکتر فرحناز محمدی شاهبالغی، دانشگاه علوم بهزيستی و

 توانبخشی

 4831مندی، شهربانو مقصود نیا، هادی شجاعی. کلیات سالمند شناسی و طب سال ، 

 

 

 

 جدول هفتگی کلیات  ارائهی درس

 استاد مربوط عنوان مطالب جلسه

 دكتر راضیه السادات حسینی آشنایی با اهداف و محتوی ارزشیابی 4

 دكتر راضیه السادات حسینی مشکالت تغذیه ای  2

 دكتر راضیه السادات حسینی تغییرات و مشکالت گوارشی 8

 دكتر راضیه السادات حسینی تغییرات و مشکالت اندوكرین 1

 دكتر راضیه السادات حسینی  تغییرات و مشکالت مغز و اعصاب 5

 دكتر راضیه السادات حسینی تغییرات و مشکالت مغز و اعصاب 6

 دكتر راضیه السادات حسینی تغییرات و مشکالت قلبی عروقی 7

 دكتر راضیه السادات حسینی ییرات و مشکالت اسکلتی عضالنیتغ 3

 دكتر راضیه السادات حسینی حوادث شایع سالمندی بویژه سقوط 9

 دكتر راضیه السادات حسینی تغییرات و مشکالت تنفسی 41

 السادات حسینی راضیهدكتر  مشکالت حواس، بینائی، و شنوایی  44

 دكتر راضیه السادات حسینی لیتغییرات و مشکالت ادراری تناس 42

 دكتر راضیه السادات حسینی تغییرات و مشکالت پوستی و زخم 48

 دكتر راضیه السادات حسینی اختالالت انکولوژیک  41

 دكتر راضیه السادات حسینی سکینیمراقبتهای ت 45

 دكتر راضیه السادات حسینی توانبخشی سالمندان 46

 


