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 بالینی  (Course Plan)طرح دوره    

 مشخصات کلی:

 و سالمندی : سالمت جامعهگروه آموزشی : پرستاری مامایینام دانشکده

کارآموزی پرستاری سالمندی سه )مسائل و مشکالت  نام درس

 اجتماعی سالمندان(    

 سالمندی پرستاریکارشناسی ارشد : رشته تحصیلی

 مشخصات درس:

کارآموزی پرستاری سالمندی  نام درس:

سه )مسائل و مشکالت اجتماعی 

 سالمندان(    

 -اپیدمیولوژی سالمندی پیش نیاز: کاراموزی 5/1تعداد واحد:

 بررسی وضعیت سالمت سالمند     

   1400-99 تحصیلیسال اول زمان برگزاری :     نیمسال 

 هفته دوم ترم 8در شنبه ها  3 

 دکتر حسینی -دکتر باستانی نام مدرس یا مدرسین : 

 دکتر باستانی نام مسوول درس : 

 02143651820 شماره تماس و آدرس پست الکترونیکی:

faridehbastani@yahoo.com 
bastani.f@iums.ac.ir 

 : اهداف درس

 هدف کلی : 

نظر به اهمیت نقش تخصصی  پرستاری سالمندی به عنوان عضو تیم سالمت این دوره شامل یک و نیم واحد کاراموزی است که 

در طی آن دانشجو به بررسی سالمت اجتماعی و مهارت در زمینه حل مسائل و مشکالت مرتبط با آن و ارائه خدمات مددکاری 

اجتماعی و بهبود تطابق خانواده آنها بمنظور کسب استقالل ، بازگشت مددجو به اجتماعی به  مددجویان سالمند دارای مشکالت 

روند معمول زندگی و فعالیتهای اجتماعی و ارتقا کیفیت زندگی می پردازد . در نهایت دانشجو قادر باشد سالمند دارای مشکالت 

ی مناسب اجرایی به منظور دستیابی به برایند های شایع اجتماعی را در جامعه خود مورد بررسی قرار داده و  خدمات و راهکارها

مراحل فرایند پرستاری را با تاکید بر خود مراقبتی در  سالمند  اساسبرمورد انتظار را تدوین نموده و برنامه مراقبتی خانواده محور 

 و آموزش به خانواده در موقعیتهای مختلف به عمل آورد.

 راند بالینی، مباحثه گروهی، ارائه ژورنال کالب  کار عملی، شیوه تدريس:
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 وظايف/ تکالیف  دانشجويان :

 جدول زیردر روزهای کاراموزی طبق فعال و منظم حضور 

گزارش کتبی )در حد یک  تهیه و موسسات مراقبتی منتخب و از یکی از مددجویان سالمند در مراکزگرداوری اطالعات بررسی و 

با استفاده از و اجتماعی بر اساس فرایند پرستاری  ( problem solvingکلمه ای( در راستای حل مشکل )  1000صفحه 

 .تجربیات حرفه ای و دانسته های علمی خود

 :ذیل انجام دهند بشرحدر کاراموزی خود را دیگر وظایف و تکالیف  ضمن این که از دانشجویان عزیز  انتظار می رود که  

 دارای زیربنای علمی مناسب جهت فراگیری مطالب مورد نظر باشند. .1

 بالین داتشه باشند. در بموقع و منظم تعامل و حضور .2

سعی در گسترش معلومات خود از طریق مطالعات کتابخانه ای در کالس با استفاده از مطالب تدریس شده  .3

 پرستاری بکار گیرند.مراقبت های  جهت بهبود کیفیتنموده و یافته های پژوهش های جدید را در 

خود را بعهده گرفته و با راهنمایی اساتید برنامه  های آموزشی خود را  رمسئولیت فراگیری هر چه بیشت .4

 پیگیری کنند.

که  بطور منظم و بدون غیبت در محل کارآموزی حضور یافته و در مباحث علمی شرکت فعال داشته باشند .5

شده و جبران کاراموزی کسر  20از نمره کل نمره  1بازائ هر یک روز غیبت موجه در غیر اینصورت 

 .ضروری است

 ئه و تحویل دهند.ادر تاریخ های مقرر تکالیف عملی خود را ار .6

بطور نظری حل مشکل اجتماعی در  و ارتباط مثبت با پرسنل و ارائه نکات آموزشی ،با توسعه تفکر انتقادی  .7

 .د.نفعال باش مورد نظر در مراکز مراقبتی یا عملی 

 : بالینی طول دوره در نحوه ارزشیابی و امتیاز مربوط به  آن

o 1-  20نمره از  9در روزهای کاراموزی فعال و منظم حضور 

o 2-  و بار گذاری آن در نتخب بر اساس فرایند پرستاری اکز ممرامشکالت یک مددجو در یکی از بررسی LMS 9   نمره از

20 

تهیه و در  (2/10/99)می بایست یک هفته بعد از اتمام کارآموزیها حل مشکل اجتماعی سالمند بر اساس فرایند پرستاری : توجه

 کسر می گردد.  20تاریخ یک نمره از کل نمره این بازاء هر  روز دیر کرد در بارگذاری تکالیف از بارگذاری گردد.   LMSسیستم 

بل از شروع کاراموزی در مشکالت شایع اجتماعی سالمند قدر خصوص انتخاب یک مقاله خارجی  ) ارائه شفاهی ژورنال کالب -3

 20نمره از  2( 72/8/99)در تاریخ  LMS از طریق منتخب مراکز 

 می باشد. ارتباط با مباحث درسی، جدید بودن مقالهو علمی ،  ارائه در زمان مقرر : شامل موارد ارزشیابی ژورنال کالب : توجه
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