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 در برنامه آموزشی  عملی به تفکیک تعداد واحدهای مصوب -: نظری، عملی و یا نظرینوع واحد1



 
 :توصیف کلی درس 

این درس منجر به كسب دانش و مهارت در زمینه ارائه خدمات پرستاری سالمندی به مددجویان دارای مشکالت اجتماعی و بهبود تطابق 

خانواده آنها به منظور كسب استقالل، بازگشت مددجو به روند معمول زندگی و فعالیتهای اجتماعی و ارتقای كیفیت زندگی او خواهد بود. 

ای آسیب هر متخصص سالمندی به عنوان عضو تیم سالمت سالمندی و توانبخشی ضروری است كه وی با مبانی نظر به نقش پرستا

عدم ،فقر، بازنشستگی ،تنهایی و انزوای اجتماعی ،اختالل در روابط بین فردی ،از دست دادن نقش ها و كاركردهای اجتماعی ،اجتماعی

   ه و روشهای مدیریت آنها آشنا گرددرسیدگی و غفلت و سوء رفتار از سوی اعضای خانواد

  (:Competency) توانمندی اهداف کلی/ محورهای

این درس دانشجو قادر خواهد بود مسائل و مشکالت اجتماعی شایع در سالمندان را مورد بررسی و تشخیص قرار داده و با استفاده  در پایان 

 از دانش تخصصی در این حوزه یا كاربرد فرایند پرستاری و ارائه راهکارها و مداخالت پرستاری مناسب دستیابی به برآیند های مورد انتظار

    حاصل گردد

   (:Core Competencyی )هداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمندا

 در پایان این درس انتظار می رود  دانشجو:

 عوامل خطر و چالش های بهداشت روابط اجتماعی در دوره سالمندی را بیان نماید  .1
 فرایند پرستاری در اختالل در فرآیندهای ارتباطات خانوادگی مددجوی سالمند و راهکارهای الزم را ارائه نماید  .2
 را ذكر نمایدفرایند پرستاری در اختالالت جنسی را بیان نموده و آموزش های ضروری مبتنی بر شواهد  .3
 آموزش دهد مندددجوی سالخانواده مددجوی سالمند را در جهت ارتقاء كیفیت زندگی اجتماعی م  .4
های اجتماعی در مددجوی سالمند فرایند پرستاری نوشته و راهکارهای ضروری كرددر زمینه از دست دادن نقشه ها و افت كار  .5

 در این رابطه را ارائه نماید
 نمایند در زمینه اختالل در روابط بین فردی تنهایی و انزوای اجتماعی در مددجوی سالمند فرایند پرستاری تهیه  .6
 ارائه نمایدپرستاری یک نمونه فرایند فرایند  سندروم استرس جابجاییسکونت یا در زمینه تطابق با جابجایی در محل   .7
 فرایند پرستاری در مورد مراقبت مددجوی سالمند دچار فشار و فرسودگی نقش را ارائه نماید  .8
 دهد در این زمینه ارائه خیص پرستاریو مداخالت پرستاری مبتنی بر تش را تعریف نموده ageismپدیده  .9
 اهمیت و جایگاه خانواده در مراقبت از سالمندان را بیان نماید  .11
و نقش مشاركت سالمندان در تحکیم نموده را تعریف انواع فعالیت های اجتماعی سالمندان اعم از داوطلب خیریه مردم نهاد   .11

 ساختار خانواده را بیان نماید
 نموده و راهکارهای ضروری در این رابطه ارائه نماید  تعریفپدیده شکاف بین نسلی را   .12
 را بر شمارد سالمندان برای مناسب اجتماعی حمایتی منابع .13
 نماید  تعریفهای اجتماعی و شاخص های سالمندی و انسجام اجتماعی را شاخص  .14
مشکالت اقتصادی ، فقر،بازنشستگی ،ی اجتماعی و سالمندیسیاست ها اعم از تعیین كننده های اجتماعی موثر بر سالمت .15

 نمایدذكرتبعیض ها و نابرابری های اجتماعی را 
 

 

 

 



 
 

 ساعت(: 15کار اموزی) 

 برگزاری ژورنال كالب در خصوص اختالالت اجتماعی سالمندان و مشکالت خانواده آنها 

  فرایند پرستاری در مشکالت اجتماعی سالمندان ارائه 

 :کارآموزیمحل  

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

 سازمان بازنشستگی كشور 

  مراكز پزشکی آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی 

 معاونت اجتماعی شهر داری تهران 

 سرای محله ها 

   های اجتماعی نیکوكاری خیریه خصوصی و غیرانتفاعیصهعر 

 :5رویکرد آموزشی

2مجازی                                      حضوری                                               3تركیبی 

درصد کالسها به شکل مجازی و با هماهنگی دانشجویان انجام خواهد  04بر اساس کوریکولوم و قوانین دانشکده تا حداکثر 

 گرفت

  :زشی انتخاب شدهیادگیری با عنایت به رویکرد آمو-های یاددهی روش

 رویکرد مجازی

 وارونه كالس 

  یادگیری مبتنی بر بازی دیجیتال 

  یادگیری مبتنی بر محتوای الکترونیکی تعاملی 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله(PBL) 

 ..........................سایر موارد     نام ببرید 

 ویکرد حضوریر

 و ...( رسش و پاسخ، كوئیز، بحث گروهی )پ سخنرانی تعاملی 

  های كوچک  بحث در گروه 

 یادگیری مبتنی بر تیم (TBL) 

 یادگیری مبتنی بر حل مسئله (PBL) 

  یادگیری مبتنی بر سناریو 

  تدریس توسط همتایان)استفاده از دانشجویان در تدریس(  

 یادگیری مبتنی بر بازی 

                                                           
1. Educational Approach 

2 . Virtual Approach 

3 . Blended Approach 



 
 .....................................سایر موارد      نام ببرید 

 

 ، جنبه های اجتماعی سالمندی3پرستاری سالمندی  سدرارائه تقویم جدول 

 هفته اول( 12) 12-1دوشنبه ها  : روز و ساعت كالس

روش یاد دهی/  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 یادگیری

استاد 

 مربوط/دانشجو

 آشنایی با طرح درس  21-6-1121 5

عوامل خطر و چالش های بهداشت روابط اجتماعی در دوره 

 سالمندی 

سخنرانی، بحث 

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

 اختالل در فرآیندهای ارتباطات خانوادگی مددجوی سالمند 1-7-1121 2

اهمیت و جایگاه خانواده در مراقبت از و و  و راهکارهای الزم

 سالمندان

سخنرانی، بحث 

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

فرایند پرستاری در اختالالت جنسی و ارائه آموزش های  11-7-1121 3

 ضروری مبتنی بر شواهد 

سخنرانی، بحث 

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

خانواده مددجوی سالمند را در جهت ارتقاء كیفیت آموزش  11-7-1121 0

 منداجتماعی مددجوی سالزندگی 

سخنرانی، بحث 

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

افت كارگر های اجتماعی در مددجوی سالمند فرایند  25-7-1121 1

 پرستاری و راهکارهای ضروری 

سخنرانی، بحث 

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

اختالل در روابط بین فردی تنهایی و انزوای اجتماعی در  2-1-1121 6

 مددجوی سالمند 

سخنرانی، بحث 

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

سخنرانی، بحث  در سالمندان سیندروم استرس  و  تطابق با جابجایی در  9-1-1121 7

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

و مراقبت مددجوی سالمند دچار فشار و فرسودگی نقش  16-1-1121 8

ageism 
سخنرانی، بحث 

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی



 
سخنرانی، بحث  پدیده شکاف بین نسلی و راهکارهای ضروری در این رابطه  23-1-1121 9

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

 انواع فعالیت، سالمندان برای مناسب اجتماعی حمایتی منابع 32-1-1121 54

 /های اجتماعی سالمندان اعم از داوطلب خیریه مردم نهاد 

 نقش مشاركت سالمندان در تحکیم ساختار خانواده 

سخنرانی، بحث 

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

های اجتماعی و شاخص های سالمندی و انسجام شاخص 7-9-1121 55

 اجتماعی 

بحث  سخنرانی،

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

تعیین كننده های اجتماعی موثر بر سالمت سیاست های  11-9-1121 52

مشکالت اقتصادی ، فقر،اجتماعی و سالمندی بازنشستگی

 تبعیض ها و نابرابری های اجتماعی 

سخنرانی، بحث 

گروهی/ سمینار 

 و بیب كارت

 دكتر حسینی

 

 

 :دانشجووظایف و انتظارات از 

مقرر، مطالعه منابع معرفی شده  س درس، انجام تکالیف در موعدالدر طول دوره نظیر حضور منظم در كو انتظارات  دانشجووظایف عمومی 

 1سالهای ك و مشاركت فعال در برنامه

 حضور منظم و به موقع در كالس درس 
 مشاركت منظم در بحث های كالسی 

 نتخاب دانشجو ارائه یک جلسه از مباحث كالسی به ا 
 بیب كارت متناسب با عناوین درس 3ارائه 

 :روش ارزیابی دانشجو

 ( 24 : )از نمره کلتئوری نحوه ارزشیابی و درصد نمره

    آزمون میان ترم ندارد

   2ارزیابی تکوینی )سازنده(

  نمره( 1.5نمره )هر كدام 5/1ارائه بیب كارت    

  نمره 2شركت فعال در كالس 
  نمره 5/5ارائه یک جلسه از مباحث درسی 

  3)پایانی( رزیابی تراکمیا

 سئواالت تشریحی، چند گزینه ای و كوتاه پاسخ(نمره1 ترم آزمون پایان ( 

                                                           

 .های آموزشی اعم از حضوری و مجازی، لحاظ گردند توانند در همه انواع دوره وظایف عمومی می1 

2 . Formative Evaluation 

3 . Summative Evaluation 



 
 کاراموزی: نحوه ارزشیابی

 ( ارزیابی كارپوشهPortfolioارائه كتبی و شفاهی طرح های اجرا شده بر اساس مدل های مورد نظر :) 

 

  :منابع

 .باشد های مرتبط می سایت ها و نشانی وب های تخصصی، مقاله های درسی، نشریه منابع شامل كتاب

 

 

 

 


