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 :مقدمه  

تحرک و افراد سالمند با مشکالت و چالش های فراوانی مواجه هستند که بسیاری از این مشکالت ریشه در  سبک زندگی بهداشتی همچون  کاهش 

تعدادی زیادی از عوامل اجتماعی  ، جمعیت شناختی و روان شناختی  و بیولوژیکی هم وجود  دارد   عالوه بر این .دارند   ضعف مشکالت جسمی و روانی

این راستا کسب آگاهی  ثیر می گذارند که در برنامه ریزی های ارتقاء  سالمت  می بایست مد نظر قرار بگیرند . درکه بر وضعیت سالمند فرد سالمند تا

فعال  و دانش الزم  در این واحد درسی در مورد  مفاهیم سالمت، سالمندی سالم و فعال )موفقیت آمیز ( بصورت دانشجو محوری و بر اساس  یادگیری
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لمندی با طول عمر همراه با تنظیم شده که منجر به کسب نگرش مثبت در زمینه ارائه راهکار های علمی  و عملی  در زمینه حفظ و تامین  دوره سا

 کیفیت زندگی باال ، سالمتی مطلوب ،فعالیت و پویایی و شادکامی و موفقیت خواهد گردید.

سالم ، سبک زندگی بهداشتی ، رفتارهای بهداشتی  ، آشنایی با مبانی و مفاهیم رایج سالمتی ، شاخص ها و تعیین کننده های سالمندی  : هدف کلی

ت زندگی  در سالمندان و نیز کسب دانش  و آگاهی در مورد  شرایط ، تمهیدات و پیش نیاز های مطرح در خصوص تحقق  دوره ارتقاء سالمت و کیفی

لی  و بین سالمندی سالم و فعال و موفقیت آمیز  بعنوان هدف کالن و راهبردی  مورد تاکید سازمان جهانی بهداشت  و دیگر مراجع  معتبر سیاستگذار م

 آفرینی پرستاران متخصص  در این حوزه می باشد . المللی و نقش

 

 : رفتاریب( اهداف 

 : خواهد بوددر پایان این دوره دانشجو قادر ب

 .شاخص های مرتبط با سالمندی سالم و فعال و موفق را تعریف و ارائه دهد -1

   .تعیین کننده های سالمتی ، سبک زندگی  بهداشتی ، روش های ارتقاء کیفیت زندگی سالمندان  را تبیین کند  -2

   .را توضیح دهد "دوستدار سالمند"مشخصات و ویژگی های مناطق شهری  -3

تکریم سالمندان ، طرح حکمت ، کارت نقره ای  روانی  و جایگاه اجتماعی سالمندان را  با به اجرا در آمدن طرح هایی  همچون –سالمت اجتماعی  -4

   .،..( و نیز ارتباطات اجتماعی  با دیگر اقشار جامعه را نقد و تحلیل نماید

تشکل های غیر رسمی  و داوطلبانه سالمندان با هدف  بهینه سازی توانمندی ها و ظرفیت های سالمندان و تقویت مشارکت  ویتنحوه تق  -5

   .ین کنداجتماعی آنان را تبی

 .با مفاهیم طب مکمل و جایگزین )طب سنتی و گیاهان دارویی ( و بکارگیری  آن از سوی سالمندان آشنا باشد  -6

   .نقش سالمت و نحوه آموزش خانواده مددجوی سالمند  را در فرآیند سالمندی سالم  و بهبود روابط را توصیف کند  -7

 .می گردد  ارائهبه منظور دستیابی به اهداف آموزشی تعیین شده  مباحث این درس بصورت سخنرانی ، بحث و گفت و گو  شیوه تدریس :

  وسایل کمک آموزشی :

  (ویدئو پروژکتور بصری ) و معیسامکانات  و  دروایت ب

 : نظری واحد دانشجو در ارزشیابیروش  

 %11                                                        و ارائه بموقع تکالیفحضور فعال در کالس  شرکت در بحث های گروهی -1

 %                                        11                                                  (شفاهی یک مقاله انگلیسی مرتبط با درس وارائه کتبی )ژورنال کالب  یک ارائه-2

                                        % 41                                                                                                          سمیناریک ی شفاهی و کتبارائه -3

  % 41                                                                                                                               ترمآزمون پایان -4

                         % 111                                                                                                                               جمع-5



  .می باشد  8-11   ساعت   22/11/2ترم  زمان آزمون پایان توجه : 

 : کارآموزیواحد  دانشجو در ارزشیابیروش  

 %11حضور فعال در واحد کاراموزی                      -1

اطالعات  جمع آوری شده از بررسی وضعیت سالمت  سالمند و خانواده  و ارائه پرسشنامه  تدوین و  دو موردکتبی از  ارائه گزارش-2

  . در این زمینه تکمیل شده

در این رابطه دانشجو موظف است نیاز های مددجویان  سالمند در وضعیت  سالمت را  با استفاده از روش های  مختلف جمع آوری 

بشناسد  و سپس  بسته های خدمتی مورد نیاز سالمندان  در ابعاد بهداشتی و  (حبه های فردی و گروهیاطالعات )پرسشنامه، انجام مصا

 %21                     اوقات فراغت و ...( را طراحی و تدوین نماید.  ، و ورزشی ، تغذیه ای و آموزشی ،فرهنگی یمراقبتی ، فعالیت

 %111جمع                                   -3

 (8-91چهارشنبه)تقویم کالس تئوری  

 

 استاد عنوان تاریخ جلسه

 ارتقاء ،سالمت های کننده تعیینآشنایی با طرح درس/مفهوم سالمت ،  39/6/15 9جلسه
 یسالمند سالمت در

 دکتر غفاری

عوامل بهبود کیفیت زندگی  –سبک زندگی –رفتارهای  بهداشتی  7/7/15 2جلسه
  سالمندی موفقسالمندان در فرآیند 

 دکتر غفاری

)عوامل ژنتیکی ،بیولوژیک ، رفتاری،.. سالم سالمندی با مرتبط های شاخص 91/7/15 3جلسه
 وسیستم های اجتماعی سالمتی(

 دکتر غفاری

 دکتر غفاری "دوستدار سالمت "ویژگی مناطق شهری  28/7/15 1جلسه

 دکتر غفاری تشکل های غیر رسمی  و داوطلبانه برای سالمندان و خانواده آنان  5/8/15 5جلسه

نقش سالمت خانواده و مراقبین در فعال بودن  و سالمت عمومی    92/8/15 6جلسه
 سالمندان /ارتباط خانواده با سالمند 

 دکتر غفاری

های خدمات نقش وجود  بیمه های طوالنی مدت  برای پوشش هزینه  91/8/15 7جلسه
 ()سمینار(/ طب مکمل و جایگزین در سالمندانبهداشتی سالمندان

  

 دکتر غفاری

 ()سمینار(مشارکت اجتماعی سالمندان و ارتباط با سایر نسل ها 26/8/15 8جلسه
 

 دکتر غفاری

 ، طرح تکریمطرح های تقویت توان  اقتصادی و اجتماعی سالمندان ) 3/1/15 1جلسه 
 ()سمینار(ای نقره کارت ، حکمت

 دکتر غفاری

مقابله با عوامل موثر  در کاهش عملکرد ریه سالمندان سیگاری ، چاق،عدم  8/91/15 91جلسه 
 ( تحرک و ...

 خانم جهانشاهی

 

 



 تقویم کارآموزی

 ساعت تاریخ

8/8/59 31-13/7 

5/8/59 31-13/7 

33/8/59 31-13/7 

39/8/59 31-13/7 

31/8/59 31-13/7 

37/8/59 31-13/7 

22/8/59 31-13/7 

21/8/59 31-13/7 
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