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



 

 

 :توصیف کلی درس 

مدت و گستره تحقیقات و طوالنی، درس منجر به كسب دانش و آگاهی دانشجو در زمینه انواع مختلف خدمات مراقبتی این

متنوعی از خدمات بهداشتی و اجتماعی به مددجویان سالمند كه به منظور كسب استقالل بازگشت به روند معمول زندگی و 

ر می منج ،ی و بهبود تطابق خانواده آنها قابل طراحی و راه اندازی میباشدهای اجتماعی ارتقاءارتقاء كیفیت زندگانجام فعالیت

گردد نظر به نقش پرستار متخصص سالمندی به عنوان عضو تیم سالمت سالمندی و توانبخشی ضروری است كه وی با اهداف 

   كاركردی ساختار انواع خدمات و نحوه مدیریت آنها آشنا گردد

  (:Competency) دیتوانمن اهداف کلی/ محورهای

دانشجویان در پایان این درس با انواع مختلف ساختارها و سیستم های مراقبتی و خدماتی بهداشتی اجتماعی ویژه سالمندان كه با هدف 

آنها در سطح پیشگیری اولیه تا ثانویه و قابل ارائه در منزل در سطح جامعه و در  و نیازهایپاسخگویی به نیازهای متنوع مددجویان سالمند 

 .گردد نمایند آشنا میبینی شده و خدمات تخصصی خود را به مددجویان سالمند ارائه میمراكز و موسسات مربوطه پیش

   (:Core Competencyی )اهداف اختصاصی/ زیرمحورهای هر توانمند

 درس انتظار می رود  دانشجو:در پایان این 

 به تفکیک ذكر نماید.غیررسمی ویژه سالمندان را  خدمات مراقبت رسمی وهای شبکه  .1
  رای بیماران ارائه می شود را نام برد.در بیمارستان بی كه حاد و تحت حادخدمات مراقبتی  انواع .2
 نحوه دسترسی به آن را ذكر نماید.تعریف و را نقاهتگاهی خدمات مراقبتی و طوالنی مدت و   .3
 نماید ذكردر منزل ویژه سالمندان را قابل ارائه خدمات مراقبتی مبتنی بر جامعه و انواع  .4
 را برشماردمسکن سالمندان نکات قابل توجه در رابطه با انتخاب   .5
 نماید ذكرسالمندان با ناتوانی های جسمی حركتی و حسی را موجود برای خدمات توانبخشی   .6
 نام ببرد.شبکه خدمات مراقبتی و حمایتی در جامعه و مراكز روزانه سالمندان را   .7
 .توضیح دهدسالمندان مراكز نگهداری و یشگاه آسا ،لمندانادر رابطه با خانه س .8
 .های مردم نهاد را در سیستم ها و ساختارهای سالمندی بیان نمایدنقش مشاركت های اجتماعی گروه های داوطلب و سازمان .9
 را شرح دهد.سالمندان  خدمات آن به سازمان بهزیستی و نقش  .11
 در حمایت از سالمندان را توضیح دهد.سازمان تامین اجتماعی  نقش  .11
 .در حمایت از سالمندان را ذكر نمایدشهرداری و به ویژه حوزه معاونت اجتماعی  نقش  .12
 .ببردنام سایر سازمان های دارای نقش و مسئولیت در قبال سالمندان را   .13
 های مراقبتی و حمایتی سالمندان را بیان نمایداهمیت و جایگاه پرستار شبکه  .14
 تحلیل نماید.مدل های مراقبت از سالمندان را   .15
 نماید بیان را فورجه ای های مراقبت ارائه در نقش پرستار را .11
 ببرد نام را زندگی پایان دوران تخصصی مراقبتهای  .17
 ذكر نماید را جهان سطح در سالمندان ویژه جامعه بر مبتنی اجتماعی بهداشتی خدمات انواع  .18
 لحظات آخر زندگی را بیان نماید در بتمراقاصول   .19
های مشخصات و ویژگی های مناطق شهری و روستایی بیمارستان های دوستدار سالمند و مراكز بهداشتی درمانی و داروخانه  .21

 دوستدار سالمندی را بشناسد
 نمایدبررسی و نقد روش ها و طرح های تقویت توان اقتصادی و جایگاه اجتماعی سالمندان را   .21
 وجود بیمه های طوالنی مدت برای پوشش هزینه های خدمات بهداشتی سالمندی را بیان نماید نقش  .22



 

 

 ان را بر شمارد.اصول ایمن سازی محیط به ویژه منزل برای سالمند .23
 جهان را ذكر نماید قوانین سالمندان در ایران و .22
 های سالمندی در ایران را بیان نماید عوامل خطر و چالش های  .22

 

 کاراموزی: 

 ساعت(: 51كار اموزی) 

 بازدید بررسی و ارزشیابی ساختار و نحوه فعالیت های مراكز موجود ارائه دهنده خدمات تخصصی سالمندان 
ارائه راهکارهای مناسب در خصوص افزایش كیفیت سیستم ها و ساختارهای سالمندی  و بازدید از محل های بررسی شده 2كتبی ارائه  

 در ایران و جهان

 :محل کارآموزی 

 وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی 

  مراكز پزشکی آموزشی و درمانی وابسته به دانشگاه های علوم پزشکی 

 مددجویان مبتال به انواع بیماری های مزمن و ناتوانی سسات و سازمان های ارائه خدمات سالمت و توانبخشی به مو

 های مختلف سنیهای جسمی و حركتی و ذهنی در رده

  آسایشگاه ها 

 مراكز توانبخشی 

  مراكز ارائه خدمات مراقبت در منزل 

   های اجتماعی نیکوكاری خیریه خصوصی و غیرانتفاعیصهعر 

 :رویکرد آموزشی

  مجازی                                    حضوری                                              تركیبی 

 بر اساس کوریکولوم و قوانین دانشکده 

  :با عنایت به رویکرد آموزشی انتخاب شده یادگیری-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 تعاملیسخنرانی 

  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 

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

 

 

 سیستم ها و ساختارهای ویژه مراقبتی سالمندان سدرارائه تقویم جدول 

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

روش یاد دهی/  عنوان مطالب تاریخ جلسه

 یادگیری

استاد 

 مربوط/دانشجو

مراقبت / شبکه خدمات مراقبت رسمی و غیررسمی ویژه سالمندان  21-6-1121 1

   نقاهتخانه ها خدمات مراقبتی و طوالنی مدت و /حاد و تحت حاد

سخنرانی، بحث 

 گروهی/ 

 كتر حسینید

 حالت /خدمات مراقبتی مبتنی بر جامعه و در منزل ویژه سالمندان  1-7-1121 2

 های انتخابی مسکن سالمندان 

سخنرانی، بحث 

 گروهی/ 

 كتر حسینید

خدمات توانبخشی در سالمندان با ناتوانی های جسمی حركتی و  11-7-1121 3

 حسی

سخنرانی، بحث 

 گروهی/ 

 كتر حسینید

سخنرانی، بحث  ها یشگاه آسا و لمنداناس های خانهانواع  11-7-1121 4

 گروهی/ 

 كتر حسینید

های گروه های داوطلب و سازمان /نقش مشاركت های اجتماعی 25-7-1121 5

در حمایت از  /  بیمه بازنشستگان سازمان بهزیستی و/مردم نهاد

 سالمندان

سخنرانی، بحث 

 گروهی/ 

 كتر حسینید

شهرداری و به ویژه حوزه  /تامین اجتماعی  های سازماننقش  2-1-1121 6

  سالمندانحمایت ازمعاونت اجتماعی در 

سخنرانی، بحث 

 گروهی/ 

 كتر حسینید

سخنرانی، بحث  های مراقبتی و حمایتی سالمندان اهمیت و جایگاه پرستار شبکه 9-1-1121 7

 گروهی/ 

 كتر حسینید

 تخصصی /مراقبتهای فورجه ای های مراقبت ارائه درنقش پرستار  16-1-1121 8

  زندگی پایان دوران

سخنرانی، بحث 

 گروهی/ 

 كتر حسینید

سخنرانی، بحث  مدل های مراقبت از سالمندان  25-1-1121 9

 گروهی/ 

 كتر حسینید



 

 

سخنرانی، بحث   سالمندان ویژه جامعه بر مبتنی اجتماعی بهداشتی خدمات انواع 52-1-1121 11

 گروهی/ 

 كتر حسینید

مشخصات و ویژگی های مناطق شهری و روستایی بیمارستان های  7-9-1121 11

های دوستدار دوستدار سالمند و مراكز بهداشتی درمانی و داروخانه

 /سالمندی 

سخنرانی، بحث 

 گروهی/ 

 كتر حسینید

قوانین  /اصول ایمن سازی محیط به ویژه منزل برای سالمند 11-9-1121 12

های  عوامل خطر و چالش های /سالمندان در ایران و جهان 

 سالمندی در ایران 

سخنرانی، بحث 

 گروهی/ 

 كتر حسینید

 

 :وظایف و انتظارات از دانشجو

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

 1سالهای ك معرفی شده و مشاركت فعال در برنامه

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

  ارائه یک جلسه از مباحث كالسی به انتخاب دانشجو 
 بیب كارت متناسب با عناوین درس 5ارائه 

 :روش ارزیابی دانشجو

 ( 21 : )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 ( 

 کاراموزی: نحوه ارزشیابی

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

 

 

                                                           

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

2 . Formative Evaluation 

3 . Summative Evaluation 



 

 

 

 

 

  :منابع

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

 

 

 

 


